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AL PATRULEA DEPOZIT DE BRONZURI
DE LA SIGHETU MARMAŢIEI

CAROl:, KACSO

fectuoasă. Tăişul ascuţit şi uşor deteriorat în urma folosirii. Piesa este foarte
bine finisată. L. - 19,9 cm, greut. păs
trată 278 gr, nr. inv. 16204 (fig. 1, 3 ;
pl. I, 2). 4. Fragment de seceră. Greut.
păstrată 114 gr, nr. inv. 16205 (fig.
1, 4 ; pl. I, 1). In afara celui de al treilea topor, care are patina cenuşiu-negri
cioasă, celelalte bronzuri au patina verde-

In vara anului 1985, la Sighetu Mar(jud. Maramureş) a fost descoperit un nou depozit de bronzuri. El a ieşit la iveală in zona nord-vestică a Dea~u~ui So~ovan, ce se întinde pe malul stâng
al râului !·1-a, inainte de vărsarea acestuia
în Tisa. Locul. de desconerire se află în
imediata apropiere a pt;nctului de unde
izvorăşte pârf.ul Spicul, aproximativ la
cota 615 m.
Potrivit informatiilor furnizate de către
descoperitori, care au predat cele patru
piese găsit€ Muzeului Maramureşean din
localitate, bronzurile s-au aflat în pământ
la 10-15 cm adâncime. O săpătură de
control intreprinsă la locul de descoperire
a avut drept rezultat doar constatarea
faptului că depozitul a fost depus în afara vreunei aşezări. Deşi descoperit în mod
fortuit, există o certitudine aproape deplină că a fost recuperat întregul conţinut al depozitului.
Descrierea pieselor : 1. Topor cu disc
şi spin de tip B~. Secţiunile barei de sub
disc şi a lamei hexagonale. Pe manşonul
"găurii de inmănuşare, cu capetele îngroşate, se păstrează resturi de turnare. Sunt
vizibile şi resturile ciotului de turnare şi
cusăturile de turnare. L. 23 cm, greut.
- 521 gr, nr. inv. 16202 (fig. 1, 1 ; pl.
I, 3). 2. Topor cu disc şi spin de tip B 3
cu aceleaşi caracteristici de formă şi execuţie. L. 23 cm, greut. - 519 gr, nr.
.inv. 16203 (fig, 1, 2 ; pl. I, 4). 3. Topor
cu disc şi spin de tip B:~> rupt în trei
bucăţi din vechime. O parte a manşonu
lui găurii de înmănuşare lipseşte, cealaltă este puternic deteriorată. Secţiunile
barei de sub disc şi a lamei hexagonale,
Discul plasat uşor asimetric faţă de axa
toporului. Pe lamă urme, de turnare demaţiei

cenuşie.

Topoarele cu disc şi spin de tip B:1 descrise aparţin aceleiaşi variante : Cehăluţ,
stabilită de A. Vulpe (1970, p. 82 sqq.).
Exemplarele acestei variante sunt răs
pândite cu precădere în bazinele Someşului şi Tisei superioare, iar Depresiunea
Maramureşului1 este una dintre zonele
geografice în care s-au produs cele mai
multe piese de acest fel (Kacs6 1990, p.
245 sq.).
Deşi cele trei topoare din depozitul în
discuţie fac parte dintr-o variantă comună, ele având sectiunile barei de sub
disc şi a lamei identice, între ele există
totuşi ·deosebiri clare atât în ceea ce priveşte dimensiunile lor, ·cât şi modul lor
de execuţie şi finisare. Astfel, în timp
ce primele două au lungimile mai mari.
manşoanele găurilor de înmănuşare mai
bine dezvoltate şi lamele mai evazate,
fiind în acelaşi timp şi aproape complet
nefinisate, cel de al treilea este mai scurt
şi mai zvelt, dar şi foarte bine finisat.
Depresiunea Maramureşului e:.te o unigeografică clar individualizată, extin.<;ă la
şi la nord de cursul superior al Tisei, jn·
Munţii Maramureşului, Masivul Rodnei şi
Munţii 'fibleş, Gutâi şi Oa.'i. Partea de la sud
de Tisa aparţine României ·şi este inclusă în
1

tate
sud
tre

actualul judeţ
Tisa Ucr<~inci.

Maramureş,
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cea de la nord de

Fără îndoială, diferenţele sesizate indică
faptul că topoarele au fost confecţionate
in ateliere diferite (Vulpe 1970, p. 82).
Ele pot avea însă şi conotaţii cronologice,
in sensul că toporul nr. 3 este ceva mai
vechi decât celelalte două, el având cel
mai bine păstrate caracteristicile de armă,
aşa cum le-au avut topoarele din seriile
tipologice mai vechi.
Secera fragmentată este dificil de încadrat din punct de vedere tipologie. Ea
aparţine, probabil, categoriei secerilor cu
cârlig, eventual tipului Cristian-Drajna 2,
stabilit de M. Petrescu-Dâmboviţa (1978,
p. 60 sq.), a cărui arie principală de răs
pândire este Transilvania, dar se întâlneşte şi în Moldova, Bucovina, Ucraina
Transcarpatică, Ungaria şi Bulgaria.
Noua descoperire de la Sighetu Marma ţi ei se înscrie in grupul depozitelor de
tip Uriu-Opalyi. Acestea sunt prezente
cu precădere în aria culturii Suciu de Sus
şi in cea a fenomenelor culturale genetic
legate de aceasta, grupul Lăpuş, respectiv cultura Berkesz.
In Depresiunea Maramureşului, ca de
altfel in intreaga regiune a Tisei superioare, depozitelc de tip Uriu-Opaly sunt
de departe cele mai numeroase, fireşte
sub aspectul răspândirii lor şi nu a cantităţii de piese pe care le au in compoziţie, net inferioară în comparaţie cu etapa cronologică imediat ulterioară, când
apar şi în această zonă depozite cu mai
multe sute de piese.
Dintre cele 33 de depozite maramureşene de mai multe piese, care aparţin
tipului Uriu-Opalyi, cele mai multe conţin un număr modest de obiecte, in general sub 20. Un număr ceva mai mare
de piese se găsesc doar in depozitele de
la Crăciuneşti, Dibrova, Kriva, Rozavlea
III şi Solotvino I. La acestea se adaugă,
«:>ventual, depozitul de la Şieu 1, din care
sunt nominalizate zece piese, publicate
fiind însă numai şase, dar despre care
se afirmă că era compus din bronzuri în
greutate de peste 100 kg, o cifră totuşi
exagerată, in cazul in care descoperirea
aparţine într-adevăr tipului Uriu-Opalyi.
Potrivit compoziţiei lor, depozitele de
tip Uriu-Opalyi din Maramureş se împart în trei categorii : de arme, de podoabe şi mixte.

Depozitele de· arme de la Budeşti,
Câmpulung la Tisa 1, Câmpulung la Tisa II, Ieud, Kaliny, Krajnikovo, Sarasău
III şi Sârbi III sunt formate exclusiv din
topoare cu disc şi spin. Cele mai multe
se află în depozitul de la Sarasău, cifra
de două topoare, respectiv multiplii de
doi se repetă însă de cele mai multe ori,
respectându-se în acest fel o regulă aproape generală pentru întreaga arie a depozitelor de tip Uriu-Opâlyi (Kacs6 1995,
b, p. 136, Lista 1 ; Soroceanu 1995, p.
53, care consideră ca multiplii de trei au
relevanţă mai mare în alcătuirea depozitelor de topoare). In depozitul de la Sarasău III sunt prezente 11 topoare întregi (73,33 °o) şi patru fragmentare (26,33
0
/n}, în cel de la Sârbi III şapte topoare
intregi (58,33°,.'0) şi cinci fragmentare
(41,fi7 °o). ln depozitelc de 13. Câmpulung
la Tisa 1, Câmoulung la Tisa II şi Ieud
se găsesc numâi exemplare intregi. Tot.
intregi (58,33°'11 ) şi cinci fragmentare
Budeşti, unul dintre exemplare fiind rupt
recent. Depozitelc de la Kaliny şi Krajnikovo nu pot fi analizate în acest sens
cu certitudine, întrucât din fiecare lipseşte câte o piesă. Multe dintre topoare,
chiar întregi, sunt deteriorate sau prezintă urme de turnare defectuoasă. O caracteristică aproape generală este lipsa
de finisare a topoarelor.
După datele. pe .care le avem la dis:poziţie cu privil·e la compoziţia lor, tot
in categoria depozitelor de arme ar trebui incluse şi depozitele desemnate ca Sighetu Marmatiei V (vezi mai jos) şi Maramureş IV, din primul fiind descrise sau
păstrate. un .topor eu disc şi spin, lln topor de tip Drajna şi un topor cu manşo
nul:prelungit _în dreptul cefii, din cel de
al doilea două vârfuri de lance. Lipsa altor depozite cu o astfel de compoziţie din
aria Uriu-Op;ilyl îndeamnft însă la circumspecţie:, existând posibilitatea ca depozitele menţionate să ~i. continut şi alte
categorii de obiecte, la fel ca în cazuJ depozitului de la Săcel, din care a fost sal.,.
vat doar un topor cu manşonul prelungit
in dreptul cefii, dar despre care există
informaţii că avea în alcătuire numeroase
alte piese.
.
Dintre depozitele de podoabe, cele de
la Kirexi, Vadu Izei, precum şi cel desemnat ca Maramureş_ 111. sunt compuse
6
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exclusiv. din brăţări, cele de la Coştiui
II Moisei precum şi cel desemnat ca
Maramure~ I brăţări şi verigi de picior.
Ca depozit de podoabe poate fi considerat
şi cel provenit de la Viskovo, _ î!ltt:ucât
in compoziţia sa, alături de brăţan Şl verigi de picior, apar şi două obiecte în
formă de sulă. realizate prin transformarea unor verigi de picior. Acest depozit
conţine şi numărul cel mai mare de piese
- 16. Depozitele de la Kiresi, Maramureş
I Maramureş III şi Vadu Izei se compun
~xclusiv din piese întregi, ~celelalte, într-o proporţie variabilă, şi din fragmente.
Depozitele mixte din Maramureş sunt
formate din arme, unelte 2 şi podoabe întregi, sau fragmentare, în unele cazuri
şi din bare şi turte. Alături de piese care
prezintă urme de folosinţă îndelungată
sau sunt deteriorate, în aceste depozite
se află şi piese neintrebuintate, deseori
nefinisate.
Combinatia de piese cea mai des intâlnită este cea de arme, unelte Şi .podoabe (Borşa, Crăciuneşti, Dibrova, Dragomireşti, Neresnicja, Rozavlea III, Şie~
1), după care urmează cea de arme Şl
unelte (Săliştea de Sus, Sighetu Marmaţiei IV, Solotvino I. Solotvino II), de arme
şi podoabe (Breb, Kriva, Maramureş II),
in timp ce alăturarea de unelte şi podoabe a fost constatată doar în cazul unui
singur depozit (Coştiui 1). In lipsă de date,
după cum s-a văzut, nu pot fi făcute
aprecieri in privinţa combinaţiei de piese
din cadrul depozitului de la Săcel.
Este de remarcat că turte apar fără excepţie doar în depozite cu combinatia arme-unelte-podoabe (Crăciuneşti, Dibrova,
Rozavlea III). De altfel. acestea conţin,
alături de cel de la Kriva, numărul cel
mai mare de piese dintre depozitele de
tip Uriu-Opal:vi din Maramureş, exceptând poate depozitul de la Şieu I, al că
rui conţinut complet nu este încă cunoscut.
Numărul de piese ce aparţine unei anumite categorii de bronzuri variază de la
caz la caz. astfel că nu există nici o posibilitate de a !':e stabili vreo anumită
regulă în această direcţie. Astfel, în depozitul de la Crăciuneşti (39 de piese)
2

sunt prezente 13 arme, cinci unelte, 13
podoabe, două bare şi şase turte. In depozitul de la Dibrova (35 de piese) o
armă, două unelte, 31 de podoabe,
o
turtă, în depozitul de la Kriva (28 de
piese) 18 arme, opt podoabe şi două cu
destinaţie neprecizată, în depozitul de la
Rozavlea (28 de piese) şapte arme (aici
fiind inclusă şi mânerul de fier cu buton de bronz de la un cuţit), 17 unelte,
o piesă de podoabă şi trei turte. !
Apariţia cea mai frecventă în compoziţia acestor depozite o reprezintă topoarele cu disc şi spin, cele mai multe
- 17 exemplare - în depozitul de la
Kriva. In depozitele de la Crăciuneşti,
Hozavlea III şi Sighetu Marmaţiei IV se
găsesc şi topoare finisate. Ele sunt însă
rupte sali deterioraie. In celelalte depozite mixte. la fel ca şi marea majoritate
a celora din depozitele de arme, topoare!~ sunt ncfinisate.
Cele mai multe dintre topoare aparţin
tipului B::· Cu excepţia variantei Lăpuş,
se reîniâlnesc toate celelalte variante ale
acestui tip, potrivit schemei tipologice
stabilită de A. Vulpe (1970, 79 sqq.), frecvenţa cea mai mare având-o varianta Cehăluţ. Dintre variantele tipului Br,. în
Maramureş sunt prezente numai două Sarasău şi Rohod, ultima în număr ceva
mai mare. Având în vedere şi depozitele
de arme, remarc că în cinci dintre ele
tipul B3 este asociat cu tipul Br..
Deşi tor•oarele cu manşonul prelungit
în dreptul cefii se găsesc într-un număr
destul de mare de depozite - 8, prezenta
lor numerică este totuşi limitată, întrucât
în fiecare dintre acestea se află doar câte
un exemplar. In afara piesei fragmentare,
întrucâtva nesigure, din depozitul de la
Solotvino I, toate celelalte sunt întregi.
Ele aparţin atât variantei Dragomireşti,
cât şi variantei Ungureni, stabilite, de
asemenea, de către A. Vulpe (1970, p. 57
sqq. aici încă cu denumirea de Şanţ în
loc de Ungureni).
Reduse numeric sunt şi vârfurile de
lance, aflate numai în trei depozite (Maramureş II, Solotvino II, Şieu 1), la care
se adaugă deja mentionatul depozit Maramureş IV. Pumnale apar doar într-un
singur depozit (Rozavlea III), reprezentate însă printr-un tip cu o răspândire
relativ masivă în alte depozite de tip
Uriu-Opalyi (Kacso 1993).

ln categoria uneltelor sunt inclu!'>c şi cel-

iurile. cteşi ele pot avea şi alte functii. prin·
tre altele şi de aramă, cf. Wanzek 1989, p.

149 sqq. cu

literatură.
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cât şi prin retopirea unor piese mai vechi,
devenite neutilizabile (Kacs6 1990, p. 244
sq. cu bibliografie).
Depozitul de la Crăciuneşti, remarcabil prin aceste turte, dar şi prin asocierea unor tipuri şi variante de topoare,
conţine şi două piese de un caracter mai
deosebit, şi anume două bare de bronz,
dintre care una perforată, de ea fiind
atârnată o brăţară. Greutăţile celor două
bare, una simplă, cealaltă combinată, sunt
aproximativ egale. A. Vulpe (1974) este
de părere că aceste bare reprezintă etaloane de valoare, atârnarea la una dintre
ele a unei alte piese fiind necesară pentru ca aceasta să ajungă la ceruta sa valoare. B. Hănsel (1981) consideră descoperirea de la Crăciuneşti ca având o poziţie cheie în stabilirea semnificatiei depozitelor, deoarece aici se poate demonstra că greutatea pieselor depozitate era
cunoscută de către depunători.
ln acord cu opinia potrivit căreia depozitele sunt depuneri suscesive, petrecute intr-un interval de timp mai indelungat, ce au avut loc în cadrul unor ceremonii (Vulpe, 1974, p. 15 sq.), pi:mtru
stabilirea unor diferente cronologice între diferitele depozite de tip Uriu-Opâlyi
din Maramureş am avut în vedere evoluţia tipologică a tipului conducător : toporul cu disc şi spin (Kacs6 1990, p. 247).
Completând tabelul publicat în 1990
cu datele oferite de descoperirile de la
nord de Tisa, obţinem o imagine mai detaliată a distribuţiei şi combinaţiei topoarelor cu disc şi spin din depozitele
maramureşene :
Chiar cu completările făeute, se sesi"'zează in continuare doar trei grupuri de
depozite posibil deferenţiate cronologic,
se schimbă însă raportul numeric în favoarea grupului ce conţine şi topoare de
tip B", considerat mai recent.
Creşterea substanţială a numărului de..,
pozitelor de bronzuri trebuie pusă in legătură cu schimbările petrecute în sistemul de \Credinţe, reprezentări religioase
şi ceremonialuri ale comunităţilor Bronzului târziu din regiunea bazinelor Tisei
superioare şi Someşului. Este însă greu
de apreciat dacă intensificarea activităţii
metalurgice este cauza sau efectul acestor schimbări. Cantitatea apreciabilă de
piese nefinisate depuse în pământ, fără

Dintre unelte, cele mai multe sunt celturile. In depozitul de la Rozavlea III
se găsesc două tipuri de celturi : cu plisc
şi de formă zveltă. Cu excepţia depozitelor de la Săliştea de Sus şi Solotvino Il,
in toate celelalte apar celturi cu plisc cu
secţiunea rectangulară. Celturile de formă zveltă de la Rozavlea sunt prevăzute
cu nervuri sub gura manşonului de înmănuşare şi cu praguri laterale pe corp.
Aceste elemente se găsesc şi pe alte celturi, combinate însă numai pe cele din
descoperirea maramureşeană. Ele au fost
turnate, foarte probabil, în acelaşi tipar.
Alte sortimente de unelte apar sporadic în depozite, topoare cu aripioare
de tip Uriu în două depozite (Dibrova,
Rozavlea III), seceri în patru (Coştiuni I,
Rozavlea III, Sighetu Marmaţiei IV, Şieu
I), daltă cu toc într-o singură descoperire
(Solotvino I). Despre secerile de la Şieu
nu avem informatii mai detaliate, in celelalte trei se găseşte câte un exemplar,
fiecare reprezentând una din categoriile
principale, caracteristice Bronzului târziu : secera cu buton, cu limbă la mâner
şi cu cârlig.
Piesele de podoabă sunt, de asemenea,
puţin variate : brăţări, verigi de picior,
apărătoare de braţ, eventual o brăţară
spiralică (Borşa), discuri din placă. Spre
deosebire de brăţările din depozitele de
podoabe, toate din bară relativ subţire
şi cu secţiunea rotundă, in depozitele
mixte, în număr redus însă, se găsesc şi
brăţări masive. cu secţiunea rotundă (Dibrova, Rozavlea III) sau cu secţiunea octogonală (Crăciuneşti). Apărătoare de braţ
se află în ,două depozite (Kriva, Maramureş II). Intrucâtva este surprinzător
numărul lor mare opt - in primul
dintre ele.
Turtele din depozitul de la Rozavlea
III sunt fragmente relativ mici, in schimb
în depozitele de la Crăciuneşti şi Dibrova sunt prezente şi turte întregi. Dintre
cele de la Crăciuneşti. remarcabile sunt
cele perforate, dar mai ales cele ce conţin şi piese topite. Astfel de turte sunt
rare în întregul Bazin carpatic şi apar
in exclusivitate în perioada de dezvoltare accentuată şi de apogeu a metalurgiei bronzului în această parte a Europei
atunci când necesarul de metale era asigurat atât prin topirea de noi minereuri,
8
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Tip B3

Cehăluţ

Dobrocina 1
Roza v lea III
Solotvino I

X
X

IBreb

1

Târguşor ! Sarasău

!Rohod

X
1

X

Budeşti

X

Câmpulung la
Tisa II

X

Dragomireşti

Tip Br,

1

X

,;x:.

Ieud
Sighetu Marmaţiei IV

X
X
X

Breb
Crăciuneşti

X

X'
X

Sarasău

III
Sârbi III
Sălişte de Sus
Şieu I
Kaliny
Kriva

X

X
X

X

X
X

X·
X
5(
5(

X

Borşa

Krajnikovo
Câmpulung la
Tisa I

X
X
X

X
X

X

intenţia recuperării lor, pare să sugereze
că, măcar in parte, producţia metalurgică
era destinată unor activităţi de cult.

Localitatea Sighetu Marmaţiei este una dintre principalele furnizoare de descoperiri de bronzuri din Maramureş.
Depozitul 1 a fost descoperit în 1941
într-o pădure străbătută de pârâul Blidaru. El se compune din 48 de piese :
1-2. Celturi cu plisc. 3-4. Fragmente
de celturi de tip transilvănean. 5-6. Celturi, dintre care unul fragmentar, cu
manşonul îngroşat şi decor plastic unghiular. 7. Topor cu aripioare. 8-9. Seceri cu buton, una fragmentară. 10-23.
Seceri cu limbă la mâner, cele mai multe
fragmentare (una pierdută). 24. Lamă de
pumnal de tip Peschiera. 25. Lamă de
spadă transformată în pumnal. 26. Fragment de topor cu disc şi spin parţial
topit. 27. Fragment de turtă în care se
distinge marginea unui celt de tip transilvănean. 28-48.
Fragmente de turte.
Depozitul, păstrat la Muzeul Maramureşean din Sighetu Marmaţiei (col. Nistor,
nr. inv. 4 728-4 753), se datează în Ha
A (pl. VIII A). Lit. : Rusu 1963, p. 208

Marea majoritate a. descoperirilor izolate de bronzuri din Maramureş se datează tot în perioada Uriu. Unele dintre
acestea sunt sigur depozite de o singură
piesă, cum sunt vârfurile de lance descoperite la Sighetu Marmaţiei, unul în albia Izei, celălalt pe malul aceluiaşi râu,
posibil şi toporul cu disc şi spin cu urme
ale contactului cu focul de la Săliştea de
Sus, altele provin, probabil, din depozite
de mai mulLe piese, ~ventual din aşezări
sau necropole.
Cele mai multe dintre aceste piese au
corespond€'nte în depozite. Excepţiile le
reprezintă pumnalele cu mânerul plin de
tip Hust-Bătaraci de la Hust şi dintr-o localitate neprecizată, acul de la Budeşti,
precum şi brăţara de tip Rigsee de la
Bogdan Vodă.
*

..
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Sighetu Marmaţiei în ziua de 15 februarie 1896, sunt cunoscute trei topoare (descrierea, locul de păstrare şi bibliografia
în anexă).
In afara descoperirilor izola te din perioada Uriu : trei vârfuri de lance, o bră
ţară şi un fragment de verigă de picior
(descrierea, locul de păstrare şi bibliografia în anexă), la Sighetu Marmaţiei au
mai apărut şi alte bronzuri. care aparţin aceleiaşi categorii : 1. Topor cu
disc
de tip B 1, varianta Bikacs-Borleşti (fig.
14, 1), descoperit în împrejurimile oraşu
lui, probabil încă înainte de primul răz
boi mondial, păstrat la Muzeul Deri din
Debrecen (Kroeger-Michel 1983, pl. 49).
2. Topor cu disc de tip B 1, foarte probabil varianta Bikacs-Borleşii. cu partea
superioară ruptă din vechime, secţiunea
barei de sub disc hexagonală. cea a lamei dreptunghiulară cu colturile ridicate,
manşonul găurii de înmănuşare, care prezintă deteriorări, relativ bine profilat, 1.
păstrată 17,5 cm, greut. păstrată 323 gr. (fig. 14. 2), descoperit. cu prilejul
construirii unui bloc de locuinte, în centrul oraşului, păstrat la Muzeul Maramureşean din Sighetu Marmaţiei, nr. inv.
7 560. 3. Celt cu mai multe spărturi pe
corp şi tortita deteriorată, ornamentat cu
nervuri longitudinale, 1. - 8,5 cm, descoperit în 1862, păstrat la Muzeul de Is...,
torie Naturală din Viena, nr. inv. 34 891
YHoernes 1904. p. 206. nr. 9 ; Pasternak
1928, p. 169, nr. 29 ; Kacs6 1994, p. 14,
fig. 3, 3). Primele două piese se datează
în Bronzul mijlociu, în perioada corespunzătoare cu faza Reinecke BB1 , cea de
a treia în Ha B.
Aceste descoperiri. la care se adaugă mai multe piese de aur, achiziţionate
în mai multe rânduri de Muzeul Naţio
nal din Budapesta şi Muzeul de Istorie
Naturală din Viena, care apartin la unul
sau două tezaure (Hampel 1894, p. 185 ;
1898 a, p. 374 ; Roska 1942, p. 171. nr.
142 ; Foltiny 1968, p. 703 sq, pL 1 ; Rusu
1972, p. 49 ; Mozsolics 1973, p. 189), definesc localitatea Sighetu Marmaţiei ca
unul din centrele metalurgice principale
din Maramureş şi ca unul din locurile
preferate de depunere de valori din epoca bronzului.

(Ha A 1) ; Alexandrescu 1966, p. 187, nr.
270, pl. 15, 13 ; Horedt 1966, p. 16 ; Nistor, Vulpe 1969, p. 183, fig. 3 B şi fig.
4 A ; Vulpe 1970, p. 95, pl. 40, 562 ; 1975,
p. 76, pl. 42, 451. pl. 61 B şi pl. 62 ; Petrescu-Dâmboviţa, 1977, p.106 sq.,
pl.
185, 10-18 şi pl.186, 1-10 ; 1978, p.
127, nr. 172, p. 134 B (seria Cincu-Suseni, respectiv Stufe Suseni ; în versiunea românească este amintită o bară de
bronz, care aparţine de fapt depozitului
Sighetu Marmaţiei II, iar în versiunea
germană sunt omise
secerile) ; Bader
1991, p. 76, p. 11, 63.
Depozitul II a fost descoperit în 1944
în apropiere de pârâul Blidaru, la aproximativ 200 m de locul în care a apărut
depozitul 1. Cea mai mare parte a descoperirii (ceşti şi farfurii de bronz etc.), a
fost reingropată sub un copac şi nu a mai
fost regăsită. Cele patru piese salvate
sunt : 1. Fragment de vas de bronz ornamentat. 2-3. Fragmente de bara
de
bronz. 4. Fragment de placă de bronz.
Depozitul, păstrat la Muzeul Maramureşean din Sighetu Marmaţiei (col. Nistor,
nr. inv. 4 754-4 756), se datează în Ha
B 1 (pl. VIII B). Lit. : Horedt 1966, p. 16 ;
Nistor, Vulpe 1969, p. 183, fig. 4 B (este
omisă placa de bronz) ; Petrescu-Dâmbovita 1977, p. 107, p. 186, 14-16 ; 1978, p.
127, nr. 173, pl. 135 A (seria Cincu-Suseni, respectiv Stufe Suseni, dar nu se
exclude posibilitatea ca descoperirea să
dateze din Ha B 1 ; este omis unul din
fragmentele de bară).
Din depozitul III, descoperit la sfârşi
tul secolului XIX, nu se cunoaşte decât
un celt, care a fost achiziţionat în 1898
de Muzeul National din Budapesta (nr.
inv. 81. 1898). Depozitul se datează, foarte probabili în Ha B 1• Lit. : Hampel 1898
b, p. 444 ; Roska 1942, p. 171, nr. 142 ;
Kacs6 1994, p. 9, fig. 3, 2.
Depozitul IV, aici discutat, aparţine
depozitelor timpurii de tip Uriu-Opâlyi
şi se datează în perioada corespunzătoare
cu fazele Reinecke B~- BD. In acelaşi
tip de depozite se încadrează încă o descoperire, deja amintită mai sus, care poate fi considerată, totuşi, cu o anumită doză de incertitudine, ca provenită de la
Sighetu Marmaţiei. Din
depozitul V,
achiziţionat de către T. Lehoczky de la

l.O
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Descoperiri de bronzuri din perioada

ANEX
Uriu în depresiunea Maramurelului 3
şi brăţară spiralică,

un obiect neprecizat,
respectiv un disc spiralic).

A. DEPOZITE DE MAI MULTE PIESE
DE TIP URIU-OPALYI

BREB

BORŞA

Descoperit în apropiere de cimitirul
actual, în punctul ,,.Misărnia (Măcelăria)
Turcului".
Muz. Sighetu Marmaţiei (col. Nistor,
nr. inv. 4 724-4 727).
1. Topor cu disc şi spin de tip B:~ 2-4.
Fragmente de verigi de picior, dintre
care două aparţin, eventual, aceleiaşi piese. (Pl. I, 5-8).
Rusu 1963, p. 205 (Bz. D) ; Nistor,
Vulpe 1969, p. 181, fig. 1 A (se vorbeşte
de două brăţări, acestea aparţin însă mai
degrabă categoriei verigilor de picior) ;
Vulpe 1970, p. 86, pl. 32, 477 ; Mozsolics
1973, p. 124 (B IV b) ; Petrescu-Dâmboviţ.a 1977, p. ~3. pl. 29, 1-3 ; 1978, p. 99,
nr. 10, pl. 22 C (seria Uriu-Domăneşti,
respectiv Stufe Uriu) ; Kroeger-Michel
1983, p. 198.

Descoperit in 1855. O parte a bronzurilor a ajuns in col. Graffenried. Pan~
probabil că piesele de aur (inel d9 buclă
în formă de barcă, două fragmente de
lanţuri din inele, trei inele şi două bră
ţări masive), descoperite în acelaşi an.
să fi aparţinut aceleiaşi descoperiri.
Locul de păstrare necunoscut.
1. Topor cu disc şi spin de tip B,.. 2.
Celt. 3. Brăţară spiralică. 4. Fragment de
disc din placă de bronz.
Kenner 1863, p. 303, fig. 56 (toporul
cu disc şi spin) ; Gooss 1876, p. 474 ;
Hampel 1886, p. 66 ; 1892, p. 18 ; Pasternak 1928. p. 169, nr. 27 (se menţionează
încă un depozit, descoperit in 1886, care
provine de fapt de la Borzsova, cf. Arch.
Ert. 8, 1888, p. 256 sq.) ; Roska 1942,
p. 46 sq., nr. 176 ; Rusu 1963, p. 207
(Ha A 1) ; Mozsolics 1973, p. 123 sq. (B
IV) ; Petrescu-Dâmboviţa 1977, p. 86 ;
1978, p. 116, nr. 121 (seria Cincu-Suseni, respectiv Stufe Suseni ; este omis
celtul şi sunt menţionate, în loc de topor

BUDEŞTI

In manuscrisul lui Mihalyi sunt mentopoare cu disc şi spin, dintre care unul cu lama îndoită, care aparţin, foarte probabil, unui depozit. Aceste
topoare au fost identificate cu două exemplare, care se aflau în col. Mihalyi. Muz.
Baia Mare (col. Miha.lyi, nr. inv. 212,
214).
1-2. Topoare cu disc şi spin de tip
B3 , unul cu partea superioară ruptă recent. <;acs6 1977 a, p. 141, fig. 1, 5-6.

ţionate două

J In lista de descoperiri ce urmează. des.
crieri mai amănunţite au doar piesele nepublicate, precum şi cele doar amintite, în mă
sura in care am avut acces la ele. Celelalte
sunt numai enumerate. Prezentarea descoperirilor este însoţită de în~iruirea principalelor menţionări bibliografice referitoare la · ele.
Acestea sunt întocmite în mod critic, atrăgân
du,se atenţia asupra unor date false sau discutabile.
Prescurtările denumirilor de muzee deti·
nătoare de piese :
·
Muz. Baia Mare = Muzeul judeţean Mara.
mureş. Baia Mare.
Muz. Berlin ~= Museum fiir Vor - und
Friiheeschichte, Berlin.
Muz. Budapesta = Magyar Nemzeti MU.zeum. Budapest.
Muz. Colef1iului reformat Debrecen = Re·
formatus Kolle~ium Muzeuma, Debrecen.
Muz. Miskolc = Herma:1 Otto Muzeum,
Miskolc.
Muz. Si~;hetu Marmaţiei = Muzeul Maramureşean, Sighetu Marmaţiei.
Muz. Uzgorocl = Zakarpatskij krajevedce~
kij muzej, Uzgorod. ·
Muz. ViC'na ~ Naturhi~tori~ches MiJs<'11111.
Wien.

CAMPULUNG LA TISA I
Două topoare, descoperite în 1842, care aparţin, foarte probabil, unui depozit,
au fost trimise de către Lugossy J ozsef
pentru expertiză la Academia ungară. Aceste piese au fost identificate de Romer cu două topoare cu disc şi spin, care se aflau în colecţia Academiei.
Locul de păstrare necunoscut.
1-2. Topoare cu disc şi spin de
tip B4.
Magyar Academiai Ertesită IV, 1844,
3 (febr. - apr.), p. 70 ; Romer 1866, p. 29,
fig. 43-44.
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CAMPULUNG LA TISA II

tin) ; Mozsolics 1973, p. 172 sq. (este omiMuz. Budapesta) ; Petres1977, p. 56, pl. 37, 1-6 ;
1978, p. 100, nr. 21, pl. 26 C (seria UriuDomăneşti, respectiv Stufe Uriu ; sunt
menţionate numai şapte piese, cinci de
la Muz. Vieria, două de la Muz. Budapesta) ; Kacs6 1990, p. 242, nota 3.

să brăţara din
cu-Dâmboviţa

Descoperit înainte de 1899 pe teritoriul Fabricii de cherestea.
Muz. Budapesta (nr. inv. 10.1899.1-2,
în prezent neidentificabile).
i1. Topor cu disc şi spin, 1. - 21 cm.
2. Topor cu disc şi spin cu manşonul
găurii de înmănuşare deteriorat şi tăişul
uzat, 1. 21 cm. Pe baza descrierii
din registrul de inventar, cele două topoare pot fi încadrate în tipul B:1 eventual varianta Cehălut.
Hampel 1899, p. 377 ; Pasternak 1928,
p. 167, nr. 17 ; Roska 1942, p. 110, nr.
66 ; Vulpe 1970, p. 84, pl. 27, 374 (se publică, pe baza informaţiei lui M. Petre.;cu-Dâmboviţa, un singur topor, considerat ca probabilă descoperire izolată) ;
Mozsolics 1973, p. 183.
COŞTIUI

COŞTIUIII

Descoperit în 1936 cu ocazia construirii şoselei Coştiui - Petrova, la km. 6, 7.
Piesele, în prezent pierdute, s-au aflat în
col. T. Kiss din Sighetu Marmaţiei.
1-2. Brăţări. 3. Două fragmente de la o
brăţară. 4-5. Verigi de picior, una cu
un capăt rupt.
Popescu 1945 ; Roska 1942, p. 239, nr.
54 ; Petrescu-Dâmboviţa 1977, p. 56, pl.
37, 7-12 ; 1978, p. 100, nr. 22, pl. 27 A
(seria Uriu-Domăneşti, respectiv SLufe
Uriu ; se vorbeşte de şase brăţări).

1

Descoperit în 1863 p~ panta nordică a
Dealului Szenes, în apropiere de Dealul
Calvaria. Bronzurile se găseau într-o gră
madă, la adâncimea de numai 8-11 cm.
Kenner şi Hampel descriu şapte piese,
ultimul afirmând că trei dintre ele au
ajuns în colecţia imperială din Viena. In
fapt, în această colecţie erau cinci piese,
după cum rezultă şi din relatarea lui Hoernes. Ele sunt în prezent la Muzeul de
Istorie Naturală. Hampel descrie încă un
celt, care a fost achiziţionat de Muzeul
Naţional din Budapesta,
despre car~ 0l
presupune că aparţine aceluiaşi depozit
In realitate, în acest muzeu se păstrau
două piese de la Coştiui,' un celt şi o bră
ţară, care, potrivit registrului de inventar, au fost descoperite în apropierea unei
saline. In prezent, brăţara nu mai poate
fi identificată.
1-4. Celturi cu plisc, unul cu defect
de turnare. 5. Seceră cu buton. 6-9. Bră

CRACIUN EŞTI

Descoperit în 1972 în poziţie secundară
in imediata vecinătate a Staţiei de pompe
de la Crăciuneşti, aflată pe terasa joasă
din stânga Tiseî. Potrivit unor informaţii obţinute imediat după descoperire, locul de depunere a depozitului s-ar fi aflat în apropierea locului său de descoperire, el fiind transportat aici împreună
cu pietrişul, folosit la nivelarea terenului. Există informatii foarte recente, încă
neverificate, că depozitul a fost într-adevăr adus, însă de la o distanţă mult
mai mare, dintr-un punct aflat în raza
localităţii Rona de Jos. In 1973 au fost
achiziţionate 34 de piese, iar în 1985 alte
cinci. Muz. Sighetu Marmaţiei (col. Nistor, nr. inv. 4646-4679 şi nr. inv. 76117615). 1-12. Topoare cu disc şi spin de
tip B3 , întregi şi fragmentare. 13. Topor cu
manşonul prelungit în
dreptul )cefii.
14-18. Celturi cu plisc, unul omamentat pe corp cu trei nervuri longitudinale.
19-25. Brăţări ornamentale. 26. Brăţară
masivă cu secţiunea octogonală.
28-31.
Verigi de picior. 32. Bară de bronz perforată, de care este atârnată o brăţară
ornamentată. 33. Bară de bronz ruptă
în două bucăţi. 34-39. Turte de bronz.
(Pl. II-V).
Nistor, Vulpe 1974 ; Vulpe 1974 ; Pe-

ţări.

Kenner 1864, p. 102 sqq, fig. 89 a şi
fig. 89 b ; v. Sacken, Kenner 1866, p. 316,
nr. 1646 (sunt menţionate numai trei
brăţări) ; Preisig 1877, fig. 4-8 ; Hampel
1886, p. 94 ; 1892, p. 128 ; Lehoczky 1892,
p. 147 (sunt menţionate, probabil greşit,
şi topoare şi vârfuri de lance) ; Hoernes
1904, p. 206 sqq., nr. 10 ; Pasternak 1928,
p. 171, nr. 58 ; Roska 1942, p. 239, nr.
54 ; Rusu 1963, p. 205 (Bz D ; greşit CO':;12
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trescu-Dîmboviţa

1977, p. 56, pl. 37, 1316, pl. 38, p. 39, pl. 40, 1-5 (seria UriuDomăneşti) ; Kroeger-Michel
1983, p.
193, 198, 200 sq. ; Mozsolics 1984, p. 53 ;
Kacs6 1990.

Pasternak 1928, p. 174, nr. 23 ; Jan-"
kovich 1931, pl. 4,4, pl. 5,25 şi pl. 7, 33.
36 ; Nestor 1932, p. 132 ; Eisner 1933, p.
l 09 sq., 121, 125, 147 ; Bernjakovic 1960,
p. 354, nr. 24, pl. 4,2, pl. 8,7, pl. 10,1, pl.
12,2-3.9.11, pl. 17,3 ; Mozsolics 1973, p.
117(BIVb).

DlBROVA

Descoperit în 1925. Impreună cu bronzurile au fost recuperate şi fragmente de
la două vase, despre care se presupune
că adăposteau piesele.
Muz. Uzgorod (nr. inv. B3-36/1-34).
1. Topor cu manşonul prelungit în
dreptul cefii de tip Dragomireşti, 1. 10,3 cm. 2. Celt cu plisc cu secţiunea rectangulară, 1. 9,8 cm. 3. Topor cu aripioare, partea superioară ruptă, 1. păs
trată -- 9,9 cm. 4-15. Brăţări de formă
rotundă, cu capetele deschise, secţiunea
circulară, ormanentate cu crestături dese,
diam. int. - 6,2 cm, 5,9 cm, 6 cm, ,{i,2
cm, 6,4 cm, 5,6 cm, 6,1 cm, 5,7 cm, 6,2
cm, 5,9 cm, 6,7 cm, 6,2 cm, 16-19. Bră
ţări de aceeaşi formă,
ornamentate cu
grupuri de crestături, diam. int. - 5 cm,
4,9 cm, 5 cm, 6,1 cm. 20-22. Brăţări de
aceeaşi formă, ornamentate cu grupuri de
crestături ce alternează cu triunghiuri haşurate, diam. int. 5,7 cm. 6,2 cm, 6,2
cm ; 23-24. Brăţări de aceeaşi formă,
ornamentate cu grupuri de crestături ce
alternează cu motive în formă de ace de
brad, diam. int. - 6,2 cm, 6,5 cm. 25.
Brăţară de aceeaşi formă, ornamentată cu
grupuri de crestături oblice, dispuse alternativ cu o înclinaţie pe o parte şi pe
alta, întrerupte de câte o crestătură verticală, diam. int. 6,2 cm. 26-27. Bră
ţări masive de formă rotundă, cu secţiu
nea circulară, neornamentate, diam. int.
- 6,5 cm, 6 cm. 28. Brăţară masivă de
formă ovală, cu secţiunea circulară, neornamentată, diam. int. 5 cm. 29-33.
Verigi de picior, una cu un capăt rupt,
diam. int. - 10,1 cm, 9,8 cm, 10,5 cm,
9,7 cm, 10,2 cm. 34. Disc din placă de formă ovală, perforat la mijloc, cu ornament
periat, parţial păstrat, pe margine, diam.
- 7,3/8,6 cm. 35. Turtă de bronz de formă oval-alungită, 1. ,16,8 cm, lat. 4,4 cm, gros. - 2,6 cm. 36. Fragmente
dintr-un vas de culoare neagră, cu marginea uşor evazată, gâtui scurt, corpul arcuit, ornamentat cu caneluri. 37. Fragmente dintr-un vas asemănător.

DRAGOMIREŞTI

Descoperit, probabil, între cele două
mondiale.
Trei piese la Muz. Budapesta (col. Fleissig, nr. inv. 8. 1950. 43-45), locul de păs
trare a celorlalte piese necunoscut.
1. Topor cu disc şi spin de tip B;1. 2. Topor cu manşonul prelungit în dreptul cefii. 3. Celt. 4·-8. Brăţări.
Roska 1942, p. 69, nr. 64, fig. 71 (se afirmă că piesele au ajuns în col. dr. E.
Andrassy din Valea lui Mihai ; în registrul de inventar al acestei colecţii, întocmit extrem de detaliat, nu apare nici un
un obiect de bronz provenit de la Dragomireşti, d. şi Kacs6 1995 a, p. 84) ; Rusu 1963, p. 205 (Bz D) ; v. Brunn 1968,
p. 289 (Stufe 1) ; Vulpe 1970, p. 58 şi 85,
pl. 17, 262, pl. 31, 434 şi pl. 68 D ; Bader
1971, R 30 ; Mozsolics 1973, p. 129 sq.,
pl. 73 A (B IV b) ; Petrescu-Dîmboviţa
1977, p. 59, pl. 47, 1-8 ; 1978, p. 101 sq.,
nr. 30, pl. 33 B (seria Uriu-Domăneşti,
respectiv Stufe Uriu) ; Kroeger-Michel
1983, p. 199.
războaie

IEUD

Descoperit în 1867 în punctul "La
runchi". Bronzurile se aflau, potrivit unei
informaţii furnizate
de Romer, într-un
vas de lut ars. Despre numărul exact al
pieselor din depozit, ca şi despre locul
său de descoperire, date ample se găsesc
în manuscrisul lui Mihalyi. Aici se precizează că au fost descoperite şase topoare în apropiere de o mănăstire părăsită,
aflată în vecinătatea izvorului cu hydrotion, unde se găsesc una lângă alta, pe
panta unei ridică1.uri de pământ, şase
:mrpături, considerate ca provenite de la
ocne foarte vechi. Dintre cele şase topoare, numai patru au ajuns în colecţia
Mihălyi, fapt sigur, întru-cât doar patru
topoare de la Ieud au fost expuse în expoziţia de la Sigheiu Marmaţiei din 1876,
!1.3
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1-3. Brăţări. cu secţiunea circulară,
ornamentate cu crestături.
Informaţii J. Kobal'.

tot patru au fost văzute de către Roska în 1929. În cadrul colecţiei Mihălyi,
piesele de la Ieud s-au amestecat cu alte
descoperiri de bronzuri. Identificarea lor
a fost realizată pe baza unei informaţii a
lui M. Rusu, care a remarcat pe unul din
topoarele colecţiei o etichetă cu indicaţia
,,4 Jood" ("4 leud''). La acest topor au
fost adăugate încă trei, cu o patină iden-

';li

KARAJNIKOVO

i'n jurul anului 1920, cu prilejul unor
fost
a a.iuns in col. Potusniak, iar în 1986 la Muz.
Uzgorod. Ulterior, în acelaşi loc a mai
fost găsit un topor cu disc şi spin, astăzi
pierdut. Cele două piese aparţin, foarte
probabil, unui depozit.
Muz. Uzgorod (nr. inv. A - 767).
1. Topor cu disc şi spin de tip B~, varianta Rohod, partea superioară lipsă, 1.
păstrată 21,2 cm (Fig. 3, 5).
Informaţii J. Kobal'.

lucrări de plantaţii intr-o grădină, a
găsit un topor cu disc şi spin, care

tică.

Muz. Baia Mare (col. Mihălyi, nr. inv.
209--211, 213).
1-4. Topoare cu disc şi spin de tip
B3 . 5-6. Topoare cu disc şi spin (pierdute). Homer 1868, p. 189, nr. 1020 (se afirmă că numai trei topoare au ajuns in
col. Mihalyi, două in colecţia unei asociaţii culturale româneşti şi unul s-a pierdut) ; Arch. Ert S.V. 10, 1876, p. 294 ;
Gooss 1876, p. 474 şi 517 ; Roska 1942, p.
114, nr. 13 ; Rusu 1963, p. 206 (Bz D) ;
Vulpe 1970, p. 84 sq., pl. 30, 419, 420, 422,
423 (în încercarea de reconstruire a depozitului, se adaugă încă un topor, care
provine însă, foarte prob~bil, de la Budeşti) ;
IV
b);
Mozsolics 1973, p. 144 (B
Kacs6 1977 a, p. 132 şi 140 sq., fig. 1,
1-4 ; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 61, pl.
51, 11 : 1978, p. 103, nr. 39, pl. 35 C (seria Uriu-Domăneşti, respectiv, Stufe Uriu ;
ilustraţia
publicată nu corespunde
topoarelor de la Ieud) ; Kroeger-Michel
1983, p. 198 şi 200.

KRIVA

Descoperit în 1966, în punctul "Sokoliv kamin' ", la 150 m de Tisa. Piesele se
aflau într-un vas de lut ars. Iniţial au
fost recuperate 19 bronzuri, ulterior încă
nouă.

Muz. Uzgorod (A - 468-486).
1-4. Topoare cu disc şi spin de tip
B 3 , varianta Cehăluţ. 5-14. Topoare cu
disc şi spin de tip B;1, varianta Târguşor.
15-18. Topoare cu disc şi spin de tip B~,
varinta Rohod.
19-26. Apărătoare de
braţ intregi şi fragmentare.
'27. Obiect
în formă de pâlnie, uşor curbat, cu unul
din capete îngroşat şi deschiderea ovalalungită, celălalt capăt cu patru orificii.
28. Obiect de formă aproximativ triunghiulară, pe partea mai lată cu trei "degete". 29. Vas cu marginea lată şi evazată, gâtui înalt tronconic, corpul bombat,
ornamentat cu caneluri oblice şi mici proeminente conice.
Penjak 1972 ; Mozsolics 1973, p. 183 ;
informaţii suplimentare J. Kobal'.

KALINY

Descoperit în 1932. Dintre cele trei topoare, în greutate totală de 1,35 kg, se
mai păstrează două.
Muz. Uzgorod (nr. inv. B3-48/1-2).
1. Topor cu disc şi spin de tip BJ, varianta Cehăluţ, l. - 22,5 cm. 2. Topor cu
disc şi spin de tip B", varianta Rohod,
rupt în două imediat sub disc, 1. - 25,1
cm. (Fig. 3, 3-4).
Bernjakovic 1960, p. 355, nr. 33 ; Penjajk 1972, p. 112 ; informaţii suplimentare .J. Kobal'.

MARAMUREŞ

I

Hampel menţionează trei piese de
bronz, despre care se pretinde că au fost
descoperite în 1783 în Maramureş şi au
ajuns în col. Colegiului din Presov. Teritoriul de descoperire stă sub un oarecare
semn de întrebare, întrucât tot Hampel
spune că locul de descoperire s-ar fi aflat
pe mall·l Someşului.

KIRESI

Descoperit în 1986, in apropiere de un
pârâu, pe panta unui mic deal. Locul de
păstrare necunoscut.
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1-2. Brăţări ornamentate. 3. Verigă
de picior.
Hampel 1880, p. 65 sq.
MARAMUREŞ

II

Hampel descrie cinci piese, descoperite in 1842, care au ajuns în col. Universităţii reformate din Debrecen. Ele aparţin, foarte probabil, unui depozit. Dintre
cele cinci piese, am putut identifica în
1994 numai trei.
Muz. Colegiul reformat Debrecen (nr.
inv. 1842, 1-2, B. 1967, 3).
1. Apărătoare de braţ din bară cu secţiunea rombică, partea de brăţară, terminată într-o mică spirală, cu secţiunea circulară, î. 18 cm, diam. spiralei - 12,1
cm, diam. int. al brătării - 6,4 cm. 2.
Apărătoare de braţ de formă identică (neidentificabilă). 3. Brăţară cu capete deschise, secţiunea circulară, ornamentată cu
crestături, diam. int. 6,8 cm. 4. Bră
ţară identică, diam. int. 5,7 cm (neidentificabilă). 5. Vârf de lance, l. 12,7
cm.( (Fig. 2, 1-3).
Hampel 1892, p. 86 ; Roska 1942, p.
171, nr. 141.
MARAMUREŞ

III

In 2-3 septembrie 1883, Lehoczky a
primit zece brăţări găsite împreună. Toate
au ajuns din colecţia lui în col. Muzeului
din Uzgorod, dar în prezent nu mai pot
fi identificate decât două exemplare, unul
cu probabilitate.
Muz. Uzgorod (B:1-43/2-11, identificate B:~-43/2-3).
1. Brăţară cu capetele deschise, secţiunea circulară, ornamentată cu grupuri
de crestături ce alternează cu grupuri de
triunghiuri haşurate alăturate, diam. int.
- 6,2 cm. 2. Brăţară de aceeaşi formă,
ornamentată cu crestături, diam. int. 6,5 cm. 3-10. Brăţări de aceeaşi formă,
ornamentate cu crestături, (neidentificabile).
Lehoczky 1892, p. 159 ; Manuscris I,
p. 44 ; informaţii suplimentare J. Kobal'.
MARAMUREŞ

IV

Două vârfuri de lance, cu patina identică, achiziţionate la aceeaşi dată, provin,
foarte probabil, din acelaşi depozit.

Muz. Budapesta (7. 1946, 8-9).
1. Vârf de lance uşor îndoit înspre
vârf, cu lama o dată îngroşată, tăişul zimţuit, pe manşonul găurii de înmănuşare
două orificii pentru
fixarea mânerului,
l. - 17,3 cm. 2. Vârf de lance cu lama
de două ori îngroşată, pe manşonul gău
rii de înmănuşare două orificii pentru
fixarea mânerului. Ambele piese au patina verde închis, parţial păstrată. (Fig.
2, 5-6).
MOISE!

Descoperit între 1980-1985, în punctul "Tarniţa Purcăreţului", la peste 800
m altitudine. In acelaşi punct au fost gă
site şi fragmente ceramice, împrăştiate
pe o suprafaţă destul de mare. Ele provin, foarte probabil, dintr-o aşezare de
înălţime din Bronzul târziu. In lipsa unor
cercetări sistematice la faţa locului, relaţia dintre depozit şi aşezare nu este clarificată.

Muz. Sighetu Marmaţiei (încă neinventariat).
1. Brăţară cu capetele deschise, de formă rotundă, secţiunea
circulară, ornamentată cu grupuri de crestături, tăiate
de linii orizontale, diam. int. 6,6 cm. greut.
- Bl gr. 2. Brăţară asemănătoare, de formă aproximativ ovală, ornamentată cu
grupuri de crestături, diam. int. - 5/5,9
cm, greut. - 112 gr. 3-4. Brăţări de aceeaşi formă, ornamentate cu crestături.
diam. int. - 5,8/6,5 cm, 6,517 cm, greut.
- 73,5 gr, 135 gr. 5. Brăţară fragmentară, ornamentată cu grupuri de crestături,
ce alternează cu grupuri de crestături tă
iate de linii orizontale, greut. păstrată 44 gr. 6-9. Fragmente de brăţări neornamentate sau verigi de picior, rupte recent, una şi zgâriată, greut. păstrată 15,5 gr, 14 gr, 12 gr, 8 gr. 10-11. Verigi
de picior cu capetele deschise şi ascuţite,
de formă aproximativ ovală, diam. int. 9,3/10,4 cm,' 9/9,7 cm, greut. - 86 gr, 209
gr. 12-13. Verigi de picior de formă
identică, cu capetele tăiate drept, diam.
int. - 10,5/11,7 cm, 10/11,8 cm, greut. 144"5 gr, 166,5 gr. 14-15. Verigi de picior închise, de formă aproximativ rotundă, diam. int. 10,6/11 cm, 10,5/10,9
cm, greut. - 156 gr, 159,5 gr. (Fig. 4-5).
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înmănuşare rupte recent. 3. Disc şi. spin.
4. Topor cu manşonul prelungit în dreptul cefii de tip Dragomireşti, cu o adău
gire de formă lobată în mijlocul prelungirii mai mari, ornamentată cu două nervuri, l. - 12,9 cm, greut. - 371 gr. 5-6.
Lame de pumnal de tip Rozavlea. 7-14.
Celturi zvelte. 15-21. Celturi cu plisc.
22. Topor cu aripioare de tip Uriu. 23.
Seceră cu limbă la mâner. 24. Brăţară
masivă de formă ovală, cu secţiunea circulară.
25-27. Fragmente de turte de
bronz. 2 8. Fragment de mâner de fier cu
un mic buton de bronz, probabil de la un
cuţitaş. 29-30. Fragmente de la două
vase, a căror formă nu poate fi reconstituită cu siguranţă. Se poate presupune că
unul dintre ele avea gâtul înalt şi cHindric şi corpul pântecos, ornamentat cu
nervuri oblice. (Fig. 6-9 ; Pl. VI).
Kacs6, Mitrea 1976 ; Petrescu-Dîrnboviţa 1977, p. 67 sq., 5-14 (seria UriuDomăneşti) ; Kroeger-Michel 1983, p. 202;
Kacs6 1993, p. 42, fig. 3, 13-14.

NERESNICJA
Potrivit manuscrisului lui Mihalyi, într-o salină din apropierea localităţii au
fost descoperite, în 1843, două topoare
cu disc şi spin, l. - 26 cm fiecare, două
celturi, şapte verigi (brăţări), dintre care
unele ornamentate, precum şi o spirală.
Mihalyi precizează că cele două topoare
au ajuns în colecţia Gimnasiului reformat
din Sighetu Marmaţiei, fapt confirmat şi
de inventarele expoziţiei de la 1876 din
acelaşi oraş, publicate în Arch Ert.
10
S.V., 1876, p. 294 şi Magyarorvosok 1878,
p. 164. Soarta celorlalte piese rămâne
necunoscută. Hampel 1880, p. 33 şi 1892,
p. 4, descrie un topor cu disc şi spin din
colecţia amintitului Gimnasiu, despre care
afirmă că a fost descoperit în 1844. Potrivit acestei descrieri, toporul, lung de
26 cm, avea spinul bine dezvoltat, lama
puternic lăţită înspre tăiş, tăişul neregulat şi cu resturile ciotului de turnare în
mijloc, tubul de înmănuşare cu capetele
uşor îngroşate şi cu vizibile cusături de
turnare. Acest topor este în mod cert unul dintre exemplarele menţionate de
Mihalyi. Informaţia lui Hampel a fost
preluată de Pasternak 1928, p. 161, nr.
29 şi Berjakovic 1960, p. 369, nr. 154.

SARASAU III

In 1961 au fost descoperite în punctul "Răstoace" zece topoare, care au ajuns în colecţia Nistor din Sighetu Marmaţiei. Ulterior, în acelaşi punct au mai
fost descoperite la suprafaţă încă trei topoare, care au fost depuse la şcoala din
localitate. Ele aparţin, foarte probabil,
depozitului identificat în 1961. La aceeaşi şcoală se mai aflau două topoare,
despre care lipsesc orice fel de informaţii, dar care, judecând după patina lor,
s-ar putea să aparţină aceluiaşi depozit.
Muz. Sighetu Marmaţiei (col. Nistor,
nr. inv. 4680-4689 şi cinci piese- transferate de la Şcoala din Sarasău - încă
neinventariate).
I-10. Topoare cu disc şi spin de tip
B: 1• 11-1.3. Topoare cu disc şi spin de
tip Bt.. 14. Topor cu disc şi spin de tip
B:h varianta Cehlăuţ, lipseşte partea cu
disc şi spin, ruptă recent, pe tubul de
înmănşare urme de turnare defectuoasă,
cusături de turnare pe lamă, tub şi bara
de sub disc, tăişul bătut cu ciocanul, se
pare recent, din această cauză este uşor
îndoit, patina verde închis, 1. păstrată
- 16,1 cm, greut. păstrată - 303 gr. 15.
Topor cu disc şi spin de tip B3 , varianta
Breb, lipseşte, din vechime, partea cu

ROZAVLEA III
Descoperit în 1971, la aproximativ 2
km nord-est de localitate, pe Dealul Butan la poalele căruia curge un mic pârâu - Valea Spinului - ce se varsă în
Iza. Primele piese au fost descoperite la
suprafaţă, pe panta sudică a dealului. O
săpătură nesistematică, efectuată de profesorii de la şcoala din Rozavlea, a dus
la depistarea, la mică adâncime în pă
mânt, a altor bronzuri. La locul de descoperire au mai fost găsite fragmente ceramice de la două vase, precum şi un mic
obiect de fier. Apartenenţa acestuia din
urmă la depozit este incertă .. Piesele depozitului au fost achiziţionate în mai
multe rânduri, ultima - aici nr. 4 după publicarea descoperirii.
Muz. Baia Mare (nr. inv. 689-694,
710-716, 864-877, 19000).
1. Topor cu disc şi spin de tip B:1• 2.
Topor de acelaşi tip, partea cu disc şi
spin, precum şi o porţiune din tubul de
~6
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spin, la fel o parte a tăişului, rest al ciotului de turnare pe tăiş, cusături de turnare pe lamă, tub şi bara de sub disc, patina verde-albăstruie, la fel ca pe majoritatea pieselor din depozit, l. păstrată disc şi 20,6 cm, greut. păstrată - 323
Rusu 1963, p. 206 (Sarasău II ; Bz D) ;
Nistor, Vulpe 1969, p. 182, fig. 1 B şi
fig. 2 A ; Vulpe 1970, p. 85 sq. şi 91, pl.
30, 424-429, pl. 32, 452, pl. 36, 497499 şi pl. 81 A (Sarasău II) ; Mozsolics
1973, p. 179 (B IV b) ; Kacs6, Bura 1974 ;
Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 68, pl. 63,
1-4 ; 1978, p. 106, nr. 65, pl. 44 D (Sarasău II ; seria Uriu-Domăneşti, respectiv,
Stufe Uriu, în versiunea românească
sunt menţionate 13 topoare, în cea germană numai zece) ; Kroeger-Michel 1983,
p. 198 şi 202, fig. 23 a, b.

trei topoare, care aparţin, foarte probabil, unui depozit. In prezent se mai păs
trează două dintre ele, dar există o descriere relativ exactă şi a celui de al treilea exemplar.
Muz. Uzgorod (nr. inv. B3-123, B 3131).
1. Topor cu disc şi spin, pe disc şase
mici proeminenţe, tubul de înmănuşare
cu capetele îngroşate, lama lăţită înspre
tăiş, 1. 20 cm, greut. - 350 gr. (pierdut). 2. Topor de tip Drajna, cu o parte
a tubului de înmănuşare ruptă din vechime, ceafa de formă elipsoidală, se~;:ţiu
nea barei de sub ea pătrat-rotunjită, a
lamei hexagonală, tăişul uzat, l. ~ 19,2
cm, greut. - 390 gr. 3. Topor cu manşonul prelungit în dreptul cefii de tip Ungureni, secţiunea lamei hexagonală, tăi
şul deteriorat, 1. 18,1 cm. (Fig. 3, 1-2).
Lehoczky 1912, p. 32 ; Manuscris II,
p. 64 sq. ; Jankovich 1931, pl. 6, 17. 22 ;
Nestor 1932, p. 128 (se menţionează numai toporul de tip Drajna).

SACEL

Dintr-un depozit mai mare, descoperit în 1968 în apropiere de pârâul Valea
Largă, a fost salvată o singură piesă.
Colecţia Şcolii generale din Săcel.
1. Topor cu manşonul prelungit în
dreptul cefii de tip Dragomireşti.
Kacs6 1977 b, p. 29, fig. 3.

SAREI III
Descoperit în 1947 în punctul "Pe vale", pe partea dreaptă a pârâului Valea
Popii. Bronzurile se aflau la o adâncime
de 0,50 m sub o grămadă de bucăţi de

SĂLIŞTEA DE SUS

stâncă.

Muz. Sighetu

Marmaţiei

(col. Nistor,

nr. inv. 4690-4701).

Descoperit între 1920-1925.
Colecţie particulară în Săliştea de Sus.
1. Topor cu disc şi spin de tip B,.. 2.
Celt cu plisc cu secţiunea ovală.
Nistor, Vulpe 1969, p. 193, fig. 5 ;
Vulpe 1970, p. 91, pl. 36, 496 ; Mozsolics
1973, p. 136 (sunt exprimate îndoieli cu
privire la apartenenţa celor două piese
la acelaşi depozit) ; Petrescu-Dîmboviţa
1977, p. 68, pl. 63, 5-6 ; 1978, p. 106,
nr. 66, pl. 45 A (seria Uriu-Domăneşti,
respectiv Stufe Uriu ; ca localitate de
descoperire este menţionată Săliştea, care
se află în actualul judeţ Maramureş, dar
în afara Depresiunii Maramureşului).

1-11. Topoare cu disc

şi

spin de tip

B;1. 12. Topor cu disc şi spin de tip B 4 .

Rusu 1963, p. 206 (Bz D) ; Nistor, Vulpe
1969, p. 182, fig. 2 B şi fig. 3 A ; Vulpe
1970, p. 84, 86, 91, pl. 29, 403-412, pl.
pl. 32, 454 şi pl. 36, 36, 505 ; Mozsolics
1973, p. 180 (B IV b) ; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 69, pl. 64, 7-11 ; 1978, p.
106, nr. 70, pl. 46 B (seria Uriu-Domă
neşti, respectiv Stufe Uriu ; localitatea
de descoperire este greşit plasată topografic) ; Kroeger-Michel
1983, p. 194,
198, 200, fig. 197 a, b.
SOLOTVINO I

SIGHETU

MARMAŢIEI

IV

Roska enumeră din depozit şase topoare cu disc şi spin întregi, zece fragmente de astfel de topoare, o daltă cu toc
şi două celturi, care se aflau în colecţia
Mihalyi. Dintre aceste piese au fost identificate cu suficientă siguranţă doar fragmentele de topoare (există de fapt 11

V ezi textul.

SIGHETU

a

MARMAŢIEI

V

ln ziua de 15 februarie 1896, Lehoczcy
de la Sighetu Marmaţiei

achiziţionat
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fragmente). Este posibil ca aceluiaşi depozit să-i aparţină şi un fragment de
topor cu manşonul prelungit în dreptul
cefii, nemenţionat de Roska, dar care se
păstra tot în colecţia Mihâlyi şi are patina identică cu a celorlalte piese identificate ca provenite de la Solotvino.
Muz. Baia Mare (col. Mihâlyi, nr. inv.
215-226).
_1-6. Topoare cu disc şi spin (pierdute). 7-17. Fragmente de discuri cu
spin, tuburi de înmănuşare şi lame de la
topoare cu disc şi spin. 18. Fragment de
topor cu manşonul prelungit în dreptul
cefii. 19. Daltă cu toc (pierdută). 20-21.
Celturi, dintre care unul cu plisc, deteriorat la tortiţă (pierdute).
Roska 1942, p. 12, nr. 13 ; Vulpe 1970,
p. 65, 81, 84, pl. 18, 282, pl. 25, 349-358
şi pl. 27, 385 (piesele sunt considerate
ca provenite dintr-o localitate din Maramureş, care nu poate fi cu siguranţă precizată) ; Mozsolics 1973, p. 117 (B IV b ;
în loc de daltă cu toc este menţionat un
celt) ; Kacs6 1977 a, p. 132, fig. 2, 112 ; Kroeger-Michel 1983, p. 199.

dă,
ţară

ornamentate cu crestături. 10. Bră
cu secţiunea rotundă, neornamentată. Depozitului i-au mai aparţinut şi piese de aur.
Popescu 1940 ; Roska 1942, p. 240, nr.
3 ; Rusu 1963, p. 206 (Bz D) ; v. Brunn
1968, p. 290 (Stufe 1) ; Vulpe 1970, p. 81,
93, pl. 39, 532 şi pl. 81 B ;Mozsolics 1973,
p. 173 sq. (B IV b) ; Petrescu-Dîmboviţa
1977, p. 70, pl. 65, 11-16 ; 1978, p. 107,
nr. 75, pl. 48 B (seria Uriu-Domăneşti,
respectiv Stufe Uriu) ; Kroeger-Michel
1983, p. 199.
VADU !ZEI

Descoperit în 1968 pe Dealul La

0,50 m printre blocuri de andezit.
Muz. Sighetu Marmaţiei (col. Nistor,
nr. inv. 4759-4769) şi Muz. Baia Mare
(nr. inv. 271).
1-11. Brăţări cu capetele deschise,
ornamentate. 12. Brăţară închisă, ornamentată. (Pl. VII).
Nistor, Vulpe 1970 ; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 72, pl. 70, 3-12 şi pl. 1-2
(seria Uriu-Domăneşti).

SOLOTVINO II

Descoperit înainte de 1913.
Muz. Budapesta (nr. inv. 80.
l-3).
1. Topor cu

VISKOVO
1913.

Descoperit în 1891.
Muz. Budapesta (nr. inv. 107. 1891.
1-16).
1. Brăţară cu capetele deschise, de
formă rotundă, secţiunea circulară, ornamentată cu grupuri de crestături ce alternează cu grupuri de câte trei triunghiuri
haşurate alăturate, diam. int. 6 cm.
2. Brăţară de aceeaşi formă, cu ornament
identic, rupt la capete şi îndoit în foc,
în porţiunea atinsă de foc ornamentul
aproape complet dispărut, diam. int. 6 cm. 3. Brăţară de aceeaşi formă, ornamentată cu crestături, diam. int. 6,5
cm. 4-5. Brăţări de aceeaşi formă, neornamentate, diam. int. - 6,3 cm. 6. Bră
ţară de formă ovală, neornamentată, diam.
int. - 5,115,8 cm. 7. Brăţară (nr. inv.
107. 1891. 12 - neidentificabilă). 8-13.
Verigi de picior, unul cu un capăt rupt,
bătute cu ciocanul, secţiunile devenind
în cea mai mare parte dreptunghiulare
cu colţurile rotunjite, diam. int. 9,2 cm,
9,8 cm, 10,7 cm, 10,9 cm, 10 cm, 9,2 cm.
14. Fragment de brăţară sau verigă de

manşonul

prelungit în
dreptul cefii de tip Ungureni, în mijlocul
prelungirii mai mari o şănţuire, tăişul deteriorat, l. - 18 cm. 2. Vârf de lance cu
nervura mediană pe lamă puternic accentuată,
tubul de înmănuşare, parţial
ruptă din vechime, cu două orificii pentru fixarea mânerului, l. - 14 cm. 3.
Celt cu pliscul puţin dezvoltat şi secţiu
nea ovală, l. - 11 cm. (Fig. 10, 1-3).
Roska 1942, p. 12, nr. 13 ; Mozsolics 1973,
p. 117.
ŞIEU

Căi

tar. Bronzurile se aflau la adâncimea de

I

Descoperit în 1913. Se afirmă că depozitul ar fi cântărit circa 100 kg. O parte a pieselor a ajuns în colecţia dr. T.
Kiss din Sighetul Marmaţiei. Soarta lor
este necunoscută.
1. Topor cu disc şi spin de tip B:l· 2.
Topor cu disc şi spin de tip Br,. 3. Vârf
de lance cu urme de oxizi de fier. 4-7.
Seceri. 8-9. Brăţări cu secţiunea rotlln18
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Spadă. Descoperită înainte de
1892.
există precizări sigure cu privire la
apartenenţa tipologică a piesei, n-ar fi
exclus ca ea să fie mai recentă decât perioada aici tratată.

p1c10r. 15-16. Obiecte în formă de sulă
realizate din verigi de picior, l. - 11,9
cm, 8,6 cm. Patina este îndepărtată de pe
cea mai mare parte a pieselor, la cele
la care se păstrează încă parţial, ea este
de culoare verde închis. (Fig. 11-12).
Arch Ert. 12, 1892, p. 86 ; Hampel
1892, p. 169 (conform descrierii, depozitul ar fi conţinut şase verigi de picior,
şase brăţări, trei fragmente de brăţări şi
două obiecte în formă de sulă ; întrucât
n-au fost inventariate decât 16 piese, este
de presupus că Hampel a greşit, introducând în conţinutul său încă o piesă - un
fragment de brăţară) ;
Pasternak 1928, p. 171, nr. 60 ; Roska
1942, p. 305, nr. 83 ; Bernjakovic 1960,
p. 353, nr. 20 (se afirmă că depozitul se
compune din 12 brăţări ornamentate, trei
fragmente de astfel de brăţări şi două
obiecte in formă de sulă).

Nu

Muz. Budapesta( col. Kiss ; neidentificabilă).

Hampel 1892, p. 129 ; 1896, p. 103
cu mânerul plin) ; Pasternak 1928,
p. 174, nr. 20 (tip Liptau) ; Roska 1942,
p. 239, nr. 54 ; Alexandrescu 1966, p. 189,
nr. 303 ; Mozsolics 1973, p. 173 (eventual
spadă cu limba la mâner) ; Bader 1991,
p. 167 sq.
Celt cu plisc. Descoperit în 1983 pe
Dealul Hriţcova.
Muz. Şcolii generale Coştiui.
(spadă

DRAGOMIREŞTI

Topor cu disc şi spin (?) şi spadă cu
lama ruptă, descoperite înainte de 1876.
Apartenenţa lor la aceeaşi descoperire nu
este precizată de nici o sursă, dar ea nu
poate fi exclusă.
Au fost în colecţia Liceului pedagogic din Sighetu Marmaţiei.
Arh Ert S. V. 10, 1876, p. 294, p. 294 ;
Magyarorvosok 1878, p. 165 ; Roska 1942,
p. 69, nr. 66 ; Alexandrescu 1966, p. 189,
nr. 304 : Mozsolics 1973, p. 130 ; PetrescuDîmboviţa 1977, p. 59 ; 1978, p. 102, nr.
30 ; Bader 1991, p. 168.

B. DESCOPERIRI IZOLATE.
DEPOZITE DE O SINGURA PIESA
BOGDAN VODA
Brăţară închisă de tip Rigsee, patină
verde închis de foarte bună calitate, diam.
int. - 6,2 cm. (Fig. 2, 4). Descoperit înainte de 1892.
Muz. Colegiului reformat Debrecen
(nr. inv. B. 1967. 11).
Hampel 1892, p. 86.

GLOD

BUDEŞTI

Celt cu plisc de mici dimensiuni. Descoperit înainte de 1965 în punctul "Faţa
Comarnicelor", eventual împreună cu un
topor de piatră.
Muz. Baia Mare (nr. inv. 237).
Kasc6 1977 a, p. 147, fig. 8, 4.

Ac cu gâtul umflat şi capul biconic,
ornamentat, l. - 39,5 cm.
Muz. Liceului "Bethlen Gabor" Aiud
(nr. inv. 19).
Roska 1942, p. 51, nr. 220 ; Bader 1981.
COŞTIUI

HUST

Topor cu disc şi spin. Descoperit în
1844.
A fost în col. Gimnasiului reformat
din Sighetu Marmaţiei.
Hampel 1880, p. 63 ; 1886, p. 94 ; 1892.
p. 128 sq. ; Pasternak 1928, p. 167 sq., nr.
19 ; Roska 1942, p. 239, nr. 54 ; Vulpe
1970, p. 101 ; Mozsolics 1973, p. 173.

Pumnal cu mânerul plin de tip Hustcu vîrful rupt.
Muz. Miskolc (nr. inv. 53. 1056. 1).
Mozsolics 1952 ; Kemenczei 1968, p. 25.
Celt cu plisc de mici dimensiuni, cu
porţiunea cu plisc ruptă.
Descoperit în
1981, între pârâurile Hustea şi Mlinovitze.
Bătarci,
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Achiziţionat de Lehoczky în 2-3 septembrie 1883.
Muz. Uzgorod (col. Lehoczky, nr. inv.
B3-43/1).
Lehoczky 1892, p. 159 ; Manuscris 1,
p. 44.
Topor cu disc şi spin de tip B 3 , varianta Dobrocina, puternic deformat, cu
o parte a tubului de înmănuşare ruptă
din vechime, 1-17,9 cm. greut.-357 gr.
(fig. 13, 1 ; pl. 1, 10).
Muz. Sighetu Marmaţiei (nr. inv. 4771).
Topor cu disc şi spin de tip B 3, varianta Cehăluţ, cu partea superioară
ruptă recent, defect de turnare pe unul
din braţele tubului de înmănuşare. bine
finisat, 1. păstrată - 16,8 cm. greut. păs
trată 298 gr. (fig. 13, 2 ; pl. 1, 9).
Muz. Sighetu Marmaţiei (nr. inv.
4772).
Topor cu disc şi spin de tip B,.. Descoperit înainte de 1885.
Muz. Viena (col. Spottl).
Mitt. Antr. Gesellschaft Wien 15, 1885,
pl. 3,63 ; Nestor 1932, nota 525 k ; Roska
1942, p. 171, nr. 141 ; Vulpe 1970, p. 90,
pl. 35, 488.
Topor cu disc şi spin de tip Br,.
A fost în Muz. Baia Mare.
Vulpe 1970, p. 90, pl. 35, 436 (după
un desen de M. Petrescu-Dîmboviţa).
Topor cu disc şi spin de tip B4.
A fost în Muz. Baia Mare.
Vulpe 1970, p. 93, pl. 37, 514 (după
un desen de M. Petrescu-Dîmbovţa; se
consideră posibilă
apartenenţa sa, împreună cu toporul precedent, la un depozit).
Topor transformat în ciocan.
A fost în col. Lehoczky.
Lehoczky 1912, p. 32.
Pumnal fragmentar, foarte probabil
de tip Hust-Bătarci.
A fost în col. Mihalyi.
Hampel 1892, p. 85 ; Roska 1942, p.
171, nr. 141.
Vârf de lance fragmentar, 1-7 cm. Achiziţionat de Lehoczky în 1874.
Muz. Cernovitzi, (transferat de la Muz.
Uzgorod (col. Lehoczky, nr. inv. B 342/3).
Lehoczky 1892, p. 159 ; Manuscris I,
p. 44 ; informaţii J. Kobal'.

Muz. Uzgorod (nr. inv. A-699).
Informaţii J. Kobal'.
MARAMUREŞ

Topor cu disc şi spin de tip B3 .
Muz. Baia Mare (col. Mihalyi, nr. inv.
206).
Kacs6 1977 a, p. 132, fig. 2. 13.
Topor cu disc şi spin de tip B 3 , variantă intermediară între variantele Breb şi
Târguşor, cu secţiunile barei de sub disc
avală şi a lamei hexagonală,
tul;!Ul de
înmănuşare foarte uşor îngropat la capete şi cu cîte o nervură inelară pe
braţe, lama uşor încovoiată, cusăturile de
turnare îndepărtate de pe lamă şi prezente pe o latură a barei de sub disc şi
pe partea inferioară a :discului, tăişul
deteriorat, patina verde închis, păstrată
parţial, culoarea metalului roşcată, l.21,5 cm. (fig. 13, 5). Descoperit înainte
de 1892.
Muz. Colegiului reformat Debrecen (nr.
inv. B. 1967. 8).
Hampel 1892, p. 86 sq. ; Roska 1942, p.
171, nr. 141.
Topor cu disc şi spin de tip B:J. varianta Târguşor, cusăturile de turnare sunt
îndepărtate numai de pe lamă şi de pe
partea inferioară a discului, tăişul deteriorat, patina verde închis de foarte bună
calitate, 1. - 23,1 cm. (fig. 13, 6). Descoperit înainte de 1892.
Muz. Colegiului reformat Debrecen (nr.
inv. B. 1967. 9).
Hampel 1892, p. 87 ; Roska 1942, p.
171, nr. 141.
Topor cu discul înalt de formă aproape conică, secţiunea barei de sub
disc circulară, tubul de înmănuşare slab
profilat la capete şi cu câte o mică proeminenţă pe mijloc pe ambele laturi, secţiunea lamei circulară înspre tub, hexagonală înspre tăiş, 1-19,8 cm. Este o variantă intermediară între tipurile B 2 şi
B3 (fig. 13, 4). Achiziţionat de Lehoczky
în 2-3 septembrie 1883.
Muz. Uzgorod (col. Lehoczky, nr. inv.
B: 1-43/12).
Lehoczky 1892, p. 159 ; Manuscris L
p. 44.
Topor cu disc şi spin de tip B: 1, varianta Dobrocina, cu tubul de inmănu
şare foarte scurt, 1.-18,3 cm. (fig. 13, 3).
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Vârf de lance.· Descoperit înainte de
1891.
· A fost in col. Egger.
Szâraz 1891, p. 328, pl. 5,5 ; Hampel
1892, pl. 181,5.
Vârf de lance. Descoperit inainte de
1891.
A fost în col. Egger.
Szâraz 1891,p. 328, pl. 5,8 ; Hampel
1892, pl. 181,8.
Celt cu plisc. Descoperit înainte de
1876.
Muz. Baia Mare (col. Mihâlyi, nr. inv.
231).
ArchErt. S.V. 10, 1876, p. 294 ; Magyarorvosok 1878, p. 165 ; Hampel 1892,
p. 84 ; Roska 1942, p. 171, nr. 141 ; Kacs6
1977 a, p. 135, fig. 3,1.
Celt c1:. plisc. Desco_pedt înail!ie de
1876.
Muz. Baia Mare (col. Mihâlyi, nr. inv.
239).
ArchErt. S.V. 10, 1876, p. 294 ; Magyarorvosok 1878, p. 165 ; Hampel 1892,
p. 84 ; Roska 1942, p. 171, nr. 141 ; Kocs6
1977 a, p. 135, fig. 3,5.
Celt cu plisc, secţiunea ovală, defect
de turnare pe corp, patina verde inchis
de foarte bună calitate, 1.-12,3 cm. (fig.
10, 4). Descoperit înainte de 1892.
Muz. Colegiului reformat
Debrecen
(nr. inv. B. 1967.22).
Hampel 1892, p. 87; Roska 1942, p.
171, nr. 141.
Celt cu plisc, 1. la mijloc - 8,4 cm.
Descoperit înainte de 1892.
A fost în Muz. Colegiului reformat
Debrecen (neidentificabil).
Celt cu plisc fragmentar, lipseşte partea inferioară. secţiunea hexagonală, 1.
păstrată 7 cm. Achiziţionat de Lehoczky în 1874.
Muz. Uzgorod (col. Lehoczky, nr. inv.
B:l-42/2).
Lehoczky 1892, p. 159 ; Manuscris I,
p. 44.
Celt miniatural, 1.-6 cm. Achiziţionat
de Lehoczky in 1874.
Muz. Cernovitzi, transferat de la Muz.
Uzgorod (col. Lehoczky, nr. inv. B~42/1).
Lehoczky 1892, p. 159 ; Manuscris I, p.
44 ; informaţii J. Kobal'.
Celt cu plisc, 1.-12,5 cm. Descoperit înainte de 1912.

A fost in col. Lehoczky;
Lehoczky 1912, p. 32.
Topor cu aripioare mediane. Descoperit înainte de 1896.
Hampel 1896, p. 38.
Seceră cu buton.
A fost în col. Colegiului din Presov.
Hampel 1880, p. 65 sq.
Verigă de picior cu capetele subţiate
şi apropiate, diam. int. 9, 7 cm., gros.
max. - 0,5 cm. Descoperită înainte de
1892.
A fost în Muz. Colegiului reformat
Debrecen (neidentificabilă).
Hampel 1892, p. 87 ; Roska 1942, p.
171, nr. 141.
Verigă de picior cu capetele subţiate
şi suprapuse, diam. int. 9, 7 cm., gros.
max. - 0,5 cm. Descoperită înainte de
1892.
A fost în Muz. Colegiului reformat
Debrecen (neidentificabilă).
Hampel 1892, p. 87 ; Roska 1942, p.
171, nr. 141.
Verigă de picior cu capetele rupte din
vechime, deformată în foc, greut. păs
trată,-109,5 gr.
Muz. Sighetu Marmaţiei (nr. inv.
4773).
Fragment de verigă de picior, deformată în foc, greut. păstrată 28,2 gr.
Muz. Sighetu Marmaţiei (nr. inv.
4774).
NERESNICJA

Topor cu disc şi spin.
Muz. Uzgorod (nr. inv. B3-481).
Penjak 1992, p. 112.
SARASAU
Brăţară cu capetele deschise, de formă rotundă, secţiunea circulară,
ornamentată cu grupuri de crestătură ce alternează cu grupuri de triunghiuri haşurate, alăturate,
patina verde închis,

diam. int. -

6,5 cm., greut. - 76 gr.
Este posibil să aîmpreună cu un
celt (in prezent neidentificabil, menţio
nat de Hampel 1886, p. 98 ; 1892, p. 137)
şi o bară de bronz cu capetele îngustate
şi secţiunea pătrată (Muz. Baia Mare, col.
Mihâlyi, nr. inv. 3967, menţionată
de
Hampel 1892, p. 137 şi publicată de
Descoperită în 1863.
parţină unui depozit,
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Kacs6 1977 a, p. 138, fig. 1, 8). Acestea
din urmă au fost descoperite tot în 1863
şi au intrat în aceeaşi colecţie.
Muz. Baia Mare (col. Mihalyi, nr. inv.
228).
Magyarorvosok 1878, p. 165; Hampe! 1886 a, p. 98 ; 1892, p. 87 ; Kacs6
1977 a, p. 135, fig. 4, 2.

J. Krausz din Budapesta în 1881).

v. Karolyi 1968, p. 92. pl. 28 (23). 12.
Vârf de lance, 1. - 18, 2 cm .. greut.
113,5 gr. (fig. 1.4, 4). Descoperit pe
malul Izei.
Muz. Sighetu Marmaţiei (col. Nistor,
nr. inv. 4757).
Nistor, Vulpe 1969. p. 184. fig. 4, 69.
Vârf de lance, 1. - 16,6 cm., greut.
103 gr. (fig. 14, 6). Descoperit în albia Izei.
Muz. Sighetu Marmaţiei (col. Nistor,
nr. inv. 4758).
Nistor, Vulpe 1969, p. 184, fig. 4, 70.
Brăţară cu capetele
deschise, ornamentată cu crestături, diam. 7,5 cm.
A fost în col. Lehoczky.
Lehoczky 1891, p. 142 :
Pasternak
1928, p. 171. nr. 56.
Verigă de picior fragmentară. secţiu
nea dreptunghiulară rotunjită, patina
verde inchis. (fig. 14, 3).
Muz. Budapesta (nr. inv. 62.19.18).

SALIŞTEA DE SUS

Topor cu disc de tip B3, varianta Dobrocina, discul înalt conic, secţiunile barei de sub disc pătrată, a lamei hexagonală, urme de lovituri cu ciocanul (recente ?), în partea inferioară a lamei, suprafaţa de aspect spongios (urme ale contactului cu focul), patina verde deschis,
iar înspre tăiş verde închis, parţial păs
trată, 1. 22,7 cm., greut. - 533 gr.
(fig. 10, 5). Descoperită în 1988 în punctul "Jdeaba Hotarului", nu departe de
salina de la "Osoi".
Muz. Baia Mare (nr. inv. 20161).

VIŞEU

SIGHETU

DE MIJLOC

MARMAŢIEI
Brăţară
mentată cu

cu capetele deschise, ornagrupuri de crestături, patina
verde închis păstrată parţial, culoarea
metalului gălbui-aurie, diam. int. - 6,2/
6, 7 cm., greut. - 40 gr.
Muz. Baia Mare (col. Mih<llyi, nr. inv.
227).
Magyarorvosok 1878, p. 1165 ; Hampel
1892, p. 85 (se menţionează numai teritoriul de origine - Maramureş) ; Kacs6
1977 a, p. 135, fig. 3, 9.

Vârf de lance cu lama dezvoltată aproximativ de la mijlocul lungimii tubului de înmănuşare, care are două perechi
de orificii pentru fixarea mânerului, deteriorat pe o porţiune în zona centrală
a lamei, patina verde închis, 1. - 23,5
cm. (fig. 14, 5). Descoperit înainte de
1881.
Muz. Berlin (nr. inv. IV d 4, achiziţionat de la comerciantul de antichităti

DAS VIERTE BRONZEDEPOT VON SIGHETU

-

MARMAŢIEI

Zusammenfassung -

Es wird ein neues Bronzedepot veroffentlicht, das im Sommer 1985 in Sighetu Marmaţiei, im nord-westlichen Teil
des Solovan~Hiigels, ganz in der Năhe
der Quellen des Spicu-Baches, ungefăhr
auf der 615 m Hăhe, zufălligerweise gefunden wurde. Die Fundstiicke lagen in
einer Tiefe von 10-15 cm. Die an der
Fundstelle durchgefiihrte Kontrollgrabung hat keine positiven Ergebnisse gehabt, aher es wurde doch festgestellt, daB
das Depot ~l.lBerha,lb einer zeitgenăssis-

chen Siedlung niedergelegt wurde. Der
Inhalt des Depots : drei Nackenscheibeniixte vom Typ BJ, Variante Cehăluţ und
ein Fragment von Hakensichel (Abb. 1 ;
Taf. I, 1-4).
Das vierte Depot von Sighetu Marmaţiei gehărt dem Typ Uriu-Opalyi, ebenso wie andere 32 Marstiickdepots aus der
Maramuresch-Niederung. In die
UriuZeit ordnen sich noch zahlreiche Efnzelfunde, darunter auch Einzelstiickdepots,
ein.
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Funden auch ungebrauchte, ofters nicht
ausgearbeitete Sti.icke.
In diesen Depots gibt es am hăufigs
ten die Kombinationen von Waffen,
Werkzeugen und Schmuckgegenstănden,
(Borşa, Crăciuneşti, Dibrova,
Dragomireşti. Neresnicja,
Rozavlea III, Şieu I).
Die Kombination von Waffen und Werkzeugen erscheinen in vier Funden (Să
liştea de Sus, Sighetu Marmaţiei IV, Solotvino I, Solotvino II), jene von Waffen
und Schmuck in drei Funden (Breb, Kriva, Maramureş II), jene von Werkzeugen
und Schmuck in einem Fund (Coştiui I).
In dieser Hinsicht kann das Depot von
Săcel von dem nur ein einziges Stiick
gerettet wurde - nicht beurteilen werden. Bemerkenswert ist die Tatsache.
daB GuBkuchen nur in den Deoots mit
der Kombination von Waffen, Werkzeugen und Schmuck auftauchen. Diese
sind am groBten in der besprochenen
Fundkategorie, mit Ausnahme des Pundes von Şieu I. dessen gesamter Inhalt
aber unbekannt blieb.
Die Anzahl der Stiicke, die einer bestimmten Bronzegattung angehort. wech:r.elt von Fali zu Fali und es gibt keine
Mi:iglichkeit in diPser Richtunq: eine Re!!el aufzustelien. So z. B. befindf'n sich
im Fund von Crăciuneşti (~9 Stiicke) 13
Waffen. fiinf Werkzeuge, 13 SchmuckrteP"enstănde. zwei Barren und sech GuBkuchen. i.m Fund Dibrova (~!'l Stiicke)
eine Waffe. zwei Werkzeuge, :n SchmuckP"ertenstiinde. ein GuRkuchen. im Fund von
Kriv::J. (2fl Stilcke) 18 Waffen. acht Schmucke:e~<enstănden. zwei unhestimmb;:~r"'
Gegenstănde, im Fund von Rozavlea III
(2FI SWcke) sieben Waffen (einschlieBlich
ein Eisen~triff mit Bronzeknopf von einem Messerchen). 17 \Verkzeuge,
ein
Schmuck. drei GuBkuchen.
Die hăufi~tsten Vorkommen in
der
:lusammensetzung dieser Funde stellen
die Nackenscheibenaxte dar. die meistem
- 17 Exemplare - im Depot von Kriva.
In den Funden von Crăciuneşti. Rozavlea III und Sighetu Marmaţiei IV befinden sich auch volikommen ausgearbeitete Ăxte, die aber zerbrochen oder
beschadigt sind. In den anderen gemischten Depots, ebenso wie in den Waffenfunden, sind die Ăxte unausgearbeitet.

GemăB ihrer Zusammensetzung teilen
sich die Depots vom Typ Uriu-Opalyi
aus der Maramuresch in drei Kategorien
ein : Waffen-, Schmuck- und gemischte
Depots.
Die Waffendepots bestehen ausschlieBlich aus Nackcnscheibenăxte : Budeşti, Câmpulung la Tisa I, Câmpulung
la Tisa II, Ieud, Kaliny, Krajnikovo, Sarasău III und Sârbi III. Die Anzahl der
Sti.icke dieser Funde ist unterschiedlich,
die meisten, wohl 15, bcfinden sich in
jenem von Sarasău. In diesem Fund, sowie in jenem von Sârbi, erscheinen sowohl ganze Ăxte als auch Fragmente
davon, indessen sind in den Funden von
Budeşti, Câmpulung la Tisa I, Câmpulung la Tisa II und Ieud nur ganze Exemplare vorhanden. Viele von den Ăx
ten sind beschădigt oder weisen sichtliche Spuren von GuBfehler auf. Eine ihrer gemeinsamen Charakteristiken
ist
das Fehlen von vollstăndiger Ausarbeitung.
Aus der Zusammensetzung der Funde
von Sighetu Marmatiei V und Maramureş IV sind ebenfalls bloB Waffen bekannt : Nackenscheiben-, Nackenknaufund Schaftlochaxt, bzw. zwei Lanzenspitzen. In Ermangelung einiger Daten betreffs ihrer ganzen Inhalts, konnen diese
Funde in die Kategorie der Waffenfunde
nicht eingereiht werden.
Von den Schmuckdeoots enthalten
iene von Kiresi, Maramureş III und Vadu !zei nur Armringe. iene von Costiui
II. Maramureş I und Moisei Arm- und
FuBringe. Als Schmuckfund darf auch
das Depot von Viskovo betrachtet werden. da in seiner Zusammensctzung, neben Arm- und FuBringen, auch zwei
ahlenformiC!e Gegenstănd~ vorkommen.
die aus FuBringen um~teformt wurdf'n.
Die Funde von Kiresi. MaramurPs I, Maramures UI und Vadu Izei bestehen ausschlieBlich aus ganzen Sti.icken, die anderen auch aus Fragmenten.
Die gemischten Depots ausder Maramuresch enthalten ganze und zerbrochene Waffen, Werkzeuge und Schmuckgegenstănde, manchmal auch GuBkuchen.
N eben jenen Stiicken, welche Spuren
langerer Benutzung aufweisen,
oder
beschiidigt sind, befinden sich in diesen
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Die Mehrzahl cler Nackenscheibenăxtc
gehi::irt dem Typ B3 an. Mit Ausnahme
cler Variante Lăpuş, sind hier alle anderen Varianten des Typcs B3 ".'ur:1anden. Von den Varianten des Types B"
erscheinen in cler Maramuresch nur zwei
- Sarasău und Rohod.
Schaftlochăxte befinden sich in acht
Funden. Ihr Vorkommcn ist trotzdem
zahlenmăBig eingeschrănkt, da in jedem
Fund nur je ein Exemplar auflaucht. Gering sind auch die Lanzenspitzen und dic
Dolche vertreten.
Von den Werkzeugen sind die Tlillenbeile am zahlreichsten. Im Fund von
Rozavlea III sind zwei Typen - Tiillenbeile mit ausgeschnittener Mlindung und
Tiillenbeile von schlanker Form - vorhanden, in den librigen nur Tilllenbeile
mit ausgeschnittener Mlindung. Bei diesen letzten ist die Variante mit rechteckigem Querschnitt viel hăufiger vertreten. Die
Tiillenbeile von schlanker
Form in Rozavlea sind mit Rillen unter
dem Tilllenrand verziert und mit seitlichen Schwellen versehen. Diese Elemente tauchen auch auf anderen Tilllenbeilen auf, kombiniert aber nur auf den
Exemplaren aus dem maramurescher
Fund, die sehr wahrscheinlich in derselben GuBform gegossen wurden.
Andre Arten van W erkzeugen
Lappenbeile, Sicheln,
TilllenmeiBel

befinden sich nur sporadisch in den Funden.
Die Schmuckslilcke sind ebenfalls
wenig mannigfaltig : Arm- und FuBringe.
Handschutzspiralen, Blechscheiben. eventuell auch ein Spiralarmband.
Die Depots vom Typ Uriu-Opalyi
stellen auch in cler Maramuresch. in ihrer Mehrzahl ader Gesamtheit, nacheinander stattfindenden Niederlagungen
im Rahmen einiger religii::iscn Zeremonicn
dar.
Aufgrund cler Verteilung und Kombination der verschiedenen Nackenscheibenaxtvarianten, kănnen drei Fundgruppen festgestellt werden, die sehr wahrscheinlich chronologisch unterschiedlich
sind. In cler ersten Gruppe kommen die
Varianten Dobrocina und Cehăluţ Yor, in
der zweiten auch die Varianten Breb
und Târguşor, in der dritten auch die
Varianten Sarasău und Rohod.
Die Mehrzahl der Einzelfunde in der
Maramuresch wird in die Uriu-Zeit datiert. Einige davon, wie die FluBfunde
in Sighetu Marmaţiei, sind Einzelstilckdepots, andere stammen aus Mehrstilckdepots, eventuell aus Siedlungen oder
Nekropolen.
Im Anhang sind die Uriu-zeiilichen
Bronzefunde aus der Maramuresch verzeichnet.
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1-·3. Depozitul Maramureş Il. 4. Brăţara de la Bogdan
5-G. Depozitul Maramureş IV.

Abb. 2 -· 1--3. Das Depot Maramureş II. 4. Armring von Bogdan
5-6. Das Depot Maramureş IV.

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

Vodă.

Vodă.

o
- -

Fig. 3 -

5
-c:m

1-2. Depozitul de la Sighetu Marmaţiei V. 3-4. Depozitul de la Kaliny.
5. Depozitul ele la Krajnikovo.

Abb. 3 _:_ 1-2 Das Depot von Sighetu 11armaţiei V. 3-4. Das Depoc von Kaliny.
5. Das Depot von Krajnikovo.
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Depozitul de Ia Moisei.
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Depozitul de la .Sighetu

l\larmaţiei

IV.

Abb. 1 -
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IV.
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uepoziiUl de la Rozavlea 111.
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Depozitul de la Rozavlea III.
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Depozitul de la Rozavlea III.
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1-3. Depozitul de la Solotvino II. 4. Celt din Maramureş.
5. Topor cu disc şi spin de la Sâliştea de Sus.
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. Depozitul de la Viskovo.

37

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

-o

-o

5
7
6

Fig. 12 -

Depozitul de la ViSkovo.
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Descoperiri izolate de la Sighetu

Marmaţiei.
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Pl. 1 -

1- 4. Depozitul de la Sighetu Marmaţ iei IV. 5--8. Depozitul d e la Breb.
9-10. Topoar e cu disc :şi spin din Maramureş.
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Pl. Il -

Depozitul de la Crăciuneşti,
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Pl. III -

Depozitul de la

Crăciuneşti.
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Pl. · IV -

Depozitul de la

Crăciuneşti.

44

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

Pl. V -

Depozitul de la

Crăc iun~ti.
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Pl. V 1 -

Depozitul de la Rozavlea III..
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Pl. V Il -

Depozitul de ·la V adu Izei.
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Pl . VIIJ -

A. Depozitul de la Sighetu Marmaţiei I . B. DepoZitul
de la Sighetu Marmaţiei II.
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CERCETARI ŞI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
DE EPOCA BRONZULUI IN NORD-ESTUL
TRANSILVANIEI (II)

GEORGE MARINESCU

b) Ceramică de epoca bronzului gă
în punctul "Pe coastă" se păstrează
în Muz. Bistriţa (inv. 5530-5533, pl. 1/9)
şi în colecţia Şieu-Odorhei.
c) O altă aşezare de epoca bronzului
am identificat-o în 1977 împreună cu
Luşcan Marţian, la sud-vest de sat,
în
punctul "Sub făget". De aici, în Muz.
Bistriţa am adus cîteva fragmente ceramice mărunte, sigur de epoca bronzului.
Nu s-au mai făcut alte cercetări.
d) In 1975, cu prilejul executării u·
nor lucrări de protecţie a lizierei pădu
rii, în punctul "Podereiul Agrişului", a
fost secţionată o groapă de circa 80 cm.
adâncime din care Luşcan Marţian a recuperat fragmente ceramice dintr-un vas
mare, neîntregibil, aparţinând epocii brozului. Vasul a fost preluat de noi pentru Muz. Bistriţa. Nu s-au făcut alte cer-

Continuăm seria prezentării unor descoperiri din epoca bronzului 1 făcute de-a
lungul anilor pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud. Punem la dispoziţia celor
interesaţi materiale mărunte, dar concludente, şi, totodată, introducem în circuitul ştiinţific un fond arheologic greu accesibil şi pe care noi l-am cunoscut, nu
cu puţine eforturi, pe parcursul a peste
două decenii.
Ca de obicei prezentăm descoperirile
pe localităţi, în ordinea lor alfabetică.
AGRIŞU

sită

DE JOS (com. 8ieu-Odorhei)

a) In 1963, Şt. Dănilă a identificat în
vatra satului, respectiv în grădina locuitorului Pop Pompei (nr. 58), o aşezare antică de pe suprafaţa căreia a cules fragmente ceramice mărunte, databile în epoca bronzului.
In septembrie 1977 am verificat această semnalare descoperind şi noi ceramică măruntă
aparţinînd
culturilor
Wietenberg şi Noua precum şi fragmente dintr-un vas de provizii (pl. 1/1), neîntregibil, deformat prin ardere secun-

cetări.

e) Materialul ceramic de epoca bronzului (c. Wietenberg) :l găsit de Luşcan
Marţian în punctul "Podereiul Odorheiului" se află în colecţia sătească Şieu-0dorhei. Tot de aici provine şi un topor
de piatră, perforat, databil în epoca bronzului 4 •

dară.

în colecţia să
a ajuns, prin stră
daniile lui Luşcan Marţian, un topor de
marnă publicat de noi anterior şi atribuit epocii bronzului 2 precum şi ceramică aparţinînd culturilor Wietenberg şi
Noua (pl. 1/2-8) pe care am desenat-o
în 1985.
Din

aceeaşi

grădină,

AGRIŞU

tească Şieu-Odorhei,

DE SUS (com.

Şieu-Odorhei)

In colecţia sătească Şieu-Odorhei se
fragmente de râşniţă plată de
andezit precum şi câteva fragmente ceramice mărunte (pl. 1/10) databile în epoca bronzului. Materialele au fost gă
site de M. Luşcan pe "Dealul Figii ", în
află două

1 Prima parte a acestui Repertoriu a apă
rut in RB, 7, 1994, p. 5 şi urm.
2 G. Marinescu, Marisia, Hl
1980, p. 31,
pl. Jfl şi n. 3.

J Idem, Thraco-Dacica, 7• 1986, p. 55, nr.
1 (Catalog).
~ ldem, Marisia, 10, p. 49, pl. Vlf3.
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punctul "La cremene". Nu s-au
alte cercetări.
ALBEŞTII BISTRIŢEI
Bistriţei)

(com.

platizat 9, în 1979, împreună cu C. Gaiu,
am identificat prin cercetări de supraf~ţă u:m~le unei aşezări antice de pe anpa careia am cules unelte de piatră
publicate anterior 10 şi fragmente ceramice aparţinînd mai multor epoci între
c.are şi de Bron~ D, cultura Wietenberg
ŞI, foarte probabil, Noua. Materialele (pl.
Il/13-15 şi pl. Ill/1-13) se păstrează
în Muz. Bistriţa.
b) Ceramică de epoca bronzului gă
sită în punctul "Fîntînele" se păstrează
în Muz. Bistriţa (pl. III/14-19) şi în colecţia şcolară Şieu-Măgheruş, organizator
prof. O. Mireşan.

făcut

Galaţii

a) ln jurul bisericii evanghelice din
localitate se află o mică aşezare antică
de pe suprafaţa căreia Şt. Dănilă a cules, prin cercetări de suprafaţă, ceramică
(pl. I/11-16) ce aparţine epocii bronzului, cultura Noua şi, probabil, Wietenberg 5. Materialul ceramic se păstrează
in Muz. Bistriţa (inv. 5695-5702).
b) O altă aşezare de epoca bronzului
(c. Noua şi Wietenberg 6 ) se află la est
de sat, spre Jeica, în punctul "Poderei".
Aici, prin cercetări de suprafaţă Şt. Dă
nilă a găsit ceramică măruntă, dar tipică
(pl. I/17 şi pl. 11/1-3) ce se păstrează în
Muz. Bistriţa (inv. 5511-5519).
. Probabil la acelaşi punct se referă şi
semnalarea mai veche ce menţionează
descoperirea pe un platou de lângă sat
de ceramică, greutăţi de lut şi două celturi de bronz '·
APATIU (com.

ARCHIUD (com. Teaca)

ln afara descoperirilor de epoca bronde la "Fundă tura" şi "Hînsuri"
deJa cunoscute 11 , pe teritoriul satului se
mai află şi alte aşezări de epoca bronzului. Una dintre acestea a fost depistată
prin cercetări de suprafaţă în punctul
"Izvoare" de unde provine material eeramic mărunt aflat în Muz. Bistriţa. O altă
aşezare se află în punctul "Bidişcut" de
unde provine o măciucă de rio-dacit
publicată de noi anterior 12 şi ceramică
de tip Wietenberg (pl. III/20-21 şi pl.
IV /1). Materialul în Muz. Bistriţa (inv.
5343-44, 5847).
zu~ui

Chiochiş)

a) Pe teritoriul satului se semnalează
urme de aşezări antice şi descoperiri de
unelte de piatră 8 care ar putea, eventual,
să aparţină epocii bronzului.
b) O aşezare sigur de epoca bronzului (c. Wietenberg) se află în vatra satului unde, cu prilejul construirii casei Abodi Ileana 1 1980 s-a recoltat ceramică
tipică (pl. II/4-11) aflată acum în Muz.

BEUDIU (com.

.

cercetări

de

suprafaţă

efectuate

I? punctul "Fundoaia", în Muz.

Bistriţa

(mv. 10373) ~ ajuns, între altele, un fragment ceramic (vatră portativă ?) cu orname~t de tip Wietenberg (pl. IV /2). Nu
s-au facut alte cercetări.

Bistriţa.

. c) Ceramică de epoca bronzului (c.
Wieten.berg)}-a aflat în 1982 şi în punctul "L1vada , loc situat între Apatiu şi
Bozieş-Vale, între casa Orban Ştefan şi
podul de peste părăul învecinat. Materialul ceramic în Muz. Bistriţa (pl. Il/12).
ARCALIA (com.

Din

Nuşeni)

BIDIU (com. Matei)

. a) La sud de sat, în stânga drumulUI ce duce spre sat, în jurul fostelor

Şieu-Măgheru:;)

~

Obiectiv menţionat încă din secolul treVezi. şi Şt. Dănilă, FI, 2, p. 91, n. 28 cu
b1bl. ma1 veche.
10 Vezi G. Marinescu
Marisia 10 p 31
pl. I/2-3.
'
'
'
.
'
11 Pentru "Fundătura" vezi G. Marinescu
RB, 7, p. 5 şi urm.,_ cu ilustraţia şi bibl. mal
veche. Pentru "Hînsuri" vezi
G. Marinescu
Thraco-Dacica, 7, p. 46 şi urm. cu il.
'
1
~ G. Marinescu. Marista, 13-14, p. 23-24,

a) La circa 300 m vest de punctul
foarte probabil un turnul a-

c~t

"Movilă",

5 Vezi semnalarea noastră din Thraco-Da.
ctca, 7, p. 55, nr. 2 a.
6 Ibid., nr. 26, unde semnalam doar descoperirile de tip Noua.
7

AVSL, 1870, p. 488.
Rep., p. 65, nr. HJ cu bibliografia mai veche.
~ M. ~oska.

pl. XIX/2.
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grajduri ale C.A.P.-ului, Şt. Dănilă a gă
sit în 1963 prin cercetări de suprafaţă
ceramică şi chirpic. Materialele se păs
trează în Muz. Bistriţa (inv. 5935-5942)
şi aparţin epocii bronzului, cultura Wietenberg (pl. IV /3-7).
b) Material ceramic databil în Bronz
D aflat de locuitorul Suciu Ioan în 1962
in punctul "Stanişte" se află, de asemenea, în Muz. Bistriţa (inv. 5401-5405).
Ceramica ce ne stă la dispoziţie este, în
general, atipică putînd fi atribuită atît
culturii Wietenberg cît şi culturii Noua
(pl. IV/8-13). Un ciob (pl. IV/11) prin
tehnica de prelucrare a pastei şi decor
poate să aparţină, eventual şi culturii
Suciu de Sus sau Otomani. Nu s-au fă
cut alte cercetări.

10409 - 10422 ; 10431 - 10525 ; 1053110535) - opinăm că, într-adevăr ele aparţin Bronzului târziu, cultura Wietenberg dar că o parte a ceramicii ar putea
aparţine şi culturii Noua 1·' (pl. V/1-18).
c) Undeva în apropierea pct. a-b,
spre "Cetate" a fost descoperit un topor
de serpentin cu caneluri plasate în zona
găurii de înmănuşare Jli. Datarea acestui
topor în epoca bronzului este foarte probabilă.

d) La circa 3 km vest de oraş, cu ocazia construirii grajdurilor fostului lAS
(astăzi terenul este acoperit de Fabrica
mecanică) au apărut materiale arheologice din mai multe epoci între care şi
din Bronz D, cultura Wietenberg şi, probabil, Noua (pl. VI/1-11). Materialele cuLese de Şt. Dănilă în 1963 se păstrează
in Muz. Bistriţa (inv. 10249-10257 şi
neinventariat).
e) In aceeaşi zonă, cu ocazia săpării
fundaţiilor Fabricii de sticlă a fost descoperită o ceaşcă întreagă de tip Noua
(pl. VI/12) ce provenea, probabil, dintr-un complex funerar ti. Nu au fost posibile alte cercetări.
f) La circa 300 m nord de pct. e, pe
platoul "Poderei", Şt. Dănilă a cules ceramică măruntă pe care a atribuit-o epocii bronzului 111 • Pe baza materialului
care ne stă la dispoziţie (inv. 9712-9716
şi 11183-11203) apreciem doar ca probabilă această atribuire.
g) La 2 km vest de pct. e, pe "Drumul Tărpiului" se află o mică aşezare
de epoca timpurie a bronzului de pe teritoriul căreia în Muz. Bistriţa a ajuns
ceramică şi o lamă de cuţit curb de piatră 19 (pl. Vl/13-14). Materialele se păs
trează în Muz. Bistriţa (inv. 9807-9812).
h) In sudul oraşului, în punctul "Vama de jos" a fost descoperită o ceaşcă de
lut (pl. Vl/15) databilă în epoca bronzului. Muz. Bistriţa, inv. 10364.
i) O altă ceaşcă de lut a apărut în
oct. 1975 cu ocazia săpăturilor efectuate

BISTRIŢA

Pe teritoriul oraşului şi in împrejurimile sale au fost făcute numeroase descoperiri de epoca bronzului. În cele ce
urmează prezentăm aceste
descoperiri
grupîndu-le, pe cît posibil, pe zone.
a) La circa 5 km de oraş, pc terenul
Staţiunii de cercetări hortiviticole Bistriţa (fost ICHV) a fost descoperit întâm·
plător şi apoi cercetat sistematic un cimitir de incineraţie de epoca bronzului.
Au fost descoperite în total 38 de morminte cu oasele depuse în urnă sau pc
sol şi a fost recuperată multă şi reprezentativă ceramică. Nu a fost
depistat
Locul rugului funerar. Cimitirul a aparţinut purtătorilor culturii
Wietenberg,
faza târzie u. Tot materialul se păstrea
ză în Muz. Bistriţa.
b) La circa 1 km S.E. de locul cimitirului se afla aşezarea contemporană acestuia. In 1962, Şt. Dănilă a făcut unele
sondaje arheologice ale căror rezultate
Le-a comunicat parţial1r. atribuind descoperirile Bronzului târziu, ,-respectiv
culturii Wietenberg. Analizând materiaLele ce se păstrează în Muz. Bistriţa (inv.
2201 - 2222 ; 2224-2293 ; 2350-2354;
2478-2483 ; 9779-9795 ; 10335-10339 ;
JJ

I.

H.

Crişan,

Şt. Dănilă, Materale,
H. Crişan, Materiale, 9,

J;; Prezenţa

c. Noua în cimitirul de incine
de I. H. Criurm. fig. 9/1

raţie a fost, dealtfel, presupusă şi
şan (vezi Materiale, 9, p. 137 şi

etc.).
w C. Gooss, AVSL, 13, 1876, p. 424, pl.
I/14. Vezi şi M. Roska, Rep., p. 38, nr. 93,
fig. 33.
17 G. Marinescu, AS, 3, p. 303, pl. 1;1.
lU Vezi PM, 1960, p. 154.
19 C:
Marinescu, AS, 3, p. 303, fig. 3.

7,

p. 431 şi urm. ; I.
p.
137 şi urm. cu il.
H Vezi Rev.Muz, nr. special, II, 1965, p.
419: Idem, SCŞMI, I, 1971, p. 151 şi urm. cu
il. ; Id., Materiale, 9, p. 431 şi urm., fig. 2.
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aşezarea daco-romană

in

faţa căreia
ramică de

am cules, intre altele, şi CE!epoca bronzului 23 (cultura
Noua şi, eventual, Wietenberg). Materialul ceramic (pl. VII/10-15 şi VIII/1-10)
se păstrează în Muz. Bistriţa.
c) O altă aşezare de epoca bronzului, probabil c. Noua (pl. VIII/11) a fost
identificată în 1966 de către Şt. Dănilă
în punctul "Fântâna de sare" 2 '•.

din punctul
"Han". Ceaşca (pl. V/18) aparţine c. Wietenberg.
Săpături efectuate
de G. Marinescu.
j) La nord de punctul "Poderei" (vezi
pct. f),de pe teritoriul cimitirului provine ceramică de epoca bronzului, foarte
probabil de tip Noua (pl. VI/16). Material în Muz. Bistriţa, inv. 9647.
k) Din punctul "Valea Ghinzii'' provine ceramică (inv. 10561) databilă în epoca bronzului (pl. VI/17). Nu s-au făcut
cut alte cercetări.
l) O întinsă aşezare de epoca bronzului (cultura Noua şi sporadic Wieten
berg se află pe terasa "Cighir", loc situat la ieşirea din Bistriţa, spre Viişoara,
pe terasa înaltă din stânga râului BisBistriţa

triţa

BOZIEŞ

Mărişelu)

a) Pe terasa de lângă halta C.F.R. se
află o mică aşezare antică de pe suprafaţa căreia în Muz. Bistriţa a ajuns material ceramic mărunt ce aparţine, foarte probabil, culturii Noua (pl. VII/1,7).
c) O altă aşezare de epoca bronzului,
cultura Noua 21 am identificat-o,
prin
cercetări de suprafaţă, efectuate împreună cu C. Gaiu, în capătul nordic al Livezii intensive înfiinţate în 1981. S-a recuperat ceramică (pl. VII/2-6 ; 8-9) şi
un cuţit curb de silex publicat anterior
de noi 22 .

BLAJENII DE JOS (com.

Chiochiş)

a) Din punctul "Valea Bozieşului", de
pe terenul locuitorului Simion Herţeg, în
Muz. Bistriţa a ajuns, în 1981, ceramică
măruntă (pl. VIII/12-14), databilă
în
Bronz târziu (probabil Noua). Nu s-au
făcut alte cercetări.
b) O altă aşezare (sau poate este aceeaşi de la pct. a.) de epoca bronzului
a fost identificată tot pe "Valea Bozieşului ", in jurul casei locuitorului Peş tina
Liviu. Materialul ceramic (pl. VIII/15 şi
pl. IX/1-3) ce aparţine probabil culturii Wietenberg se păstrează în Muz. Bis-

2°.

BIRLA (com.

(com.

triţa.

BRANIŞTEA

a) In anul 1884 pe teritoriul satului
a fost descoperit un topor de bronz cu
aripioare lung de 14,6 cm ce a ajuns într-o colecţie particulară din Beclean şi apoi, printr-o achiziţie efectuată în 1907,
în MNM din Budapesta 25. Piesa aparţi
ne, după toate probabilităţile, epocii bronzului.
b) La ieşirea din sat, în dreapta drumului ce duce la Cireşoaia, am identificat în aprilie 1977 o mică aşezare de epoca bronzului. Materialul ceramic (pl.
IX/4) se păstrează în Muz. Bistriţa.

Şintereag)

a) Din punctul "Poderei ", loc situat
la nord de sat şi în stânga drumului ce
duce la Tărpiu, Şt. Dănilă a cules în
1964 ceramică aparţinând mai multor epoci între care şi câteva fragmente mă
runte ce aparţin bronzului târziu. Nu
s-au făcut alte cercetări.
b) Intr-o cercetare de suprafaţă efectuată în 1981 împreună cu C. Gaiu, în
punctul "La cruce", pe un mic platou
situat la intrarea în sat în dreapta drumului ce vine de la Şintereag, am identificat o mică aşezare antică de pe supra-

BRETEA (com.

Şieu-Odorhei)

Cercetări de suprafaţă repetate efectuate de Luşcan Marţian, uneori însoţit
de Şt. Dănilă, au dus la identificarea a
ZJ

Semnalarea

noastră

din Thraco-Dacica,

7, p. 56, nr. 6.
24

Pentru rnasivele de sare de pe teritoriul
vezi M. Rusu, L. Chiţu, Apulum,
20, 1982, p. 38, pct. b 3.
25 M. Roska, Rep., p. 31, nr. 12, cu bibl.
mai veche. Vezi mai recent si Al. Vulpe, PBF,
IX, 5, p. 80.
.
localităţii

:ru Idem, FI, 5, p. 21 şi urm. cu il.
21 Semnalată de noi in Thraco-Dacica, 7,
p. 56, nr. 5.
22 G. Marinescu. Marisia, 10, p. 36, pl. 1(9.
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b) O aşezare sigur de epoca bronzului, foarte probabil aparţinând culturii
Noua (pl. XI/12-13) a fost identificată
de Şt. Dănilă in vatra satului, în jurul
fostului sediu al CAP-ului. Materialul ceramic se păstrează in Muz. Bistriţa.

numeroase aşezări antice şi la r&uperarea unui bogat material arheologic. Prezentăm acum doar descoperirile de epoca bronzului :
a) Din punctul "Coasta lui Balint" 26,
loc situat la SE de sat, în Muz. Bistriţa
(inv. 5415-5418) a ajuns material eeramic mărunt (pl. IX/5-6) databil în Bronz
D (foarte probabil Noua).
b) La circa 700 m SV de această aşezare, în locul n urnit "In pruni", se află
o altă aşezare de epoca bronzului (c. Noua
şi Wietenberg). Materialul, mărunt
dar
tipic (pl. IX/7-8) se păstrează în Muz.
Bistriţa (inv. 9689-9695).
c) In colecţia Şieu·Odorhei se află
material ceramic de epoca bronzului (c.
Wietenberg) găsit în punctul "Poieni"
(pl. IX/9-12) şi desenat de noi în iul.
1985.
d) In aceeaşi colecţie se află material
ceramic de Bronz D (c. Noua) găsit de
M. Luşcan în punctul "Fântâna jugastru·
lui" 27 (pl. IX/13-14 şi pl. X/1-2).
e) O întinsă şi bogată aşezare de epoca bronzului (c. Wietenberg) se află
în punctul "Colnic" 28. Materialul (pl. X/
3-16 şi pl. XI/1-4), se păstrează în col.
Şieu-Odorhei unde a fost desenat de noi
in iul. 1985. Nu s-au făcut alte cercetări.
f) In punctul "Valea Bretei", loc situat la intrarea în sat, se află o mică aşezare de epoca bronzului. Materialul ceramic (pl. XI/5-11) ce se păstrează în
Muz. Bistriţa (inv. 5419-5424) se datează in bronzul târziu (c. Noua şi, probabil,
Wietenberg).

BUDEŞTI

a) In

colecţia şcolară

din localitate, co-

lecţie organizată de regretatul prof. Gh.
Gherman, se află mai multe unelte de
piatră dintre care, unele, pot fi atribuite,

eventual, şi epocii bronzului 3°. Tot aici
se păstrează şi un topor de bronz de tipul
celor cu disc şi spin databil în Bronz
D sau Ha A1 31.
b) In centrul satului, cu prilejul edificării Blocului specialistului (1975) şi a
căminului cultural au apărut urme materiale aparţinând mai multor epoci, inclusiv de epoca bronzului. A fost recuperat, de asemenea, un văscior globular (pl. XII/1), întregibil, cu patru torţi.
Toate aceste materiale se păstrează în
colecţia amintită şi au fost desenate de
noi în 1979. Tot din aceeaşi zonă, în Muz.
Bistriţa au ajuns câteva fragmente ceramice mărunte (inv. 5444-5445) databile în epoca bronzului.
c) Ceramică de epoca bronzului (c.
Wietenberg) 32 se află în amintita colectie şi din punctul "V alea merilor" (pl.
XII/2).
d) O altă aşezare de epoca bronzului
(c. Wietenberg) se află în punctul ,,Tă
uţi". Ceramică caracteristică (pl. XII/3-5)
se păstrează în col. Budeşti, şi in Muz.
Bistriţa (inv. 5425-5426 ; 10258).
e) In col. şcolară Visuia se află, din
descoperiri întâmplătoare făcute în punctul ,.Zăpode", un cuţit curb de gresie
(pl. XII/6), databil, foarte probabil, în
epoca bronzului, şi o daltă de bronz (pl.
XII/7) databilă la sfârşitul epocii bronzului sau la începutul primei epoci a fierului 33 .

BUDACU DE JOS

a) Cu prilejul săpării (1952) canalului
morii se semnalează descoperirea la
-180 cm. de "ceramică de epoca bronzului" 29. Materialul invocat nu se mai
află în Muz. Bistriţa.
26 Semnalări

ale acestei descoperiri am mai
in Apulum, 17, p. 96, n. 21, nr. 5 si in
Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr. 8.
·
"IT Din acest punct amintim şi descoperirile
de uneltt de piatră (Şt. Dănilă. G. Marinescu.
FI, 3, p. 12 şi urm., pl. I/1-2 ; VIII/4) care
pot aparţine, eventual, şi epocii bronzului.
28 Pentru uneltele de piatră semnalate din
acest punct şi care pot aparţine, eventual, şi
epocii bronzului vezi Şt. Dănilă, G. Marinescu, FI, 3, p. 12 şi urm., pl. I/1 ; II/2; 'XI!/2.
20 Şt, Dănilă, PM, 1960,p. 161.
făcut

11

~u Vezi Şt. Dănilă, G. Marinescu, FI, p.
şi urm., pl. !X!/5 şi pl. ~I/3.
~ 1 G. Marinescu, Şt. Dănilă. FI, 3, p. 65 şi

urm .. pl. I/1 şi pl. VI/3.
·
32 In Muz. Cluj se află ceramică Wietenberg descoperită pe teritoriul satului. Vezi N.
Boroffka. Die WieteTJ.Imrk-Kultur. F.in Beitraq
zur Erforchung der Bronzezeit in Siidosteuropa,

voi. I, p. 27, nr. 94, Bonn. 1, 1994.
33 Ambele piese au fost desenate în amintita eolecţie de către ~- Gaiu in mai 1990.
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BUDURLENI (com. Teaca)

d) In toamna anului 1981 am efectuat împreună cu C. Gaiu şi Al. Retegan
un mic sondaj arheologic in punctul "Calea Onii" unde se semnala apariţia repetată de unelte de piatră şi ceramică. A
fost săpată parţial o locuinţă din umplutura căreia s-a recuperat ceramică, slab
arsă, foarte corodată, greu databilă. Materialul (pl. XIII/1-9) aparţine epocii
bronzului şi se păstrează în Muz. Bis-

O cercetare de suprafaţă efectuată în
1960 de D. Protase şi Şt. Dănilă în punctul "Intre păraie", loc situat la sud de
sat, spre Archiud, a dus la identificarea
unei aşezări de Bronz D (c. Noua) 31. Materialul ceramic (pl. XII/8-14) se păs
trează în Muz. Bistriţa (inv. 5392-5400).
BUNGARD (com.

triţa.

Lechinţa)

a) In punctul "După deal" sau "In
vii", cercetări de suprafaţă efectuate de
Şt. Dănilă în 1962, au dus· la descoperirea
unei mici aşezări de epoca bronzului :J5
(c. Wietenberg şi, probabil, Noua). Materialul ceramic (pl. XII/18-19) se păstrea
ză în Muz. Bistriţa (inv. 8709-8725).
b) La cea. 1 km de punctul menţio
nat la pct. a, pe terasa "Cimitirului nou",
se află o altă aşezare de epoca bronzului. Materialul ceramic (pl. XII '16-17)
a ajuns in Muz. Bistriţa în 1982.

CEPARI (com. Dumitra)

a) La

b) In punctul "Steinkempel" se semnade asemenea, ceramică de epoca
bronzului şi lame de opal39.
c) Cu prilejul sondajului arheologic
efccluat in punctul "Cirligate", pentru verificarea condiţiilor in care a apărut un
mormânL de sec. V e.n. "0 , au fost sesizate şi urme sporadice de epoca hronzului pe care D. Protase le-a pus în legă
tură cu aşezarea menţionată 1:-~ pct. a.
d) Urme sporadice, în general atipice, dar sigur databile în epoc~ bronzului
am depistat prin cercetări de suvrafaţă
şi în punctele "Pe pleş" (pl. Xlll/11) :;.i
"Fântâna albă" (pl. XIII/12-14), precum
şi în plantaţia de pomi fructiferi de lângă cimitirul evanghelic (inv. 9032-9033).

a) In 1883 s-a descoperit pe teritoriul satului un topor de luptă ·de tipul
celor cu disc şi spin ce se datează în
Bronz D sau, eventual. în Ha A1 36.
b) Alte obiecte de bronz (probabil un
depozit) precum şi un topolj' de aramă,
databile în Bronz D, descoperite in ultimii ani pe teritoriul satului 37 se păstrea
ză in colecţia şcolară Căianu Mic, organizată de praf. Al. Retegan. Mai recent,
in amintita colecţie a ajuns o nouă bră
ţară de bronz ca capetele alăturate, databilă in Bronz D (pl. XIII/10) şi care ţi
ne, foarte probabil, de descoperirile menţionate mai înainte.
c) In aceeaşi colecţie se păstrează câteva greutăţi de lut şi ceramică găsite într-o groapă secţionată cu ocazia edifică
rii unei case in vatra satului. Tot materialul aparţine epocii bronzului.
Vezi semnalarea

noastră

drumului ce duce la

lează,

CAIANU MIC

:J4

ramificaţia

Tărpiu se semnalează existenţa unei aşe
zări de epoca bronzului (c. Wietenberg)
de pe suprafaţa căreia au fost culese :
ceramică. chirpic, aşchii de gresie etc.
Materialele se păstrează în Muz. Cluj 38,

CHINTELNIC (com.

Şieu-Măgheruş)

Cercetări
Dănilă în

de suprafaţă efectuate de
punctul "Coastă" au dus
la recoltarea de material ceramic de
Bronz D (c. Wietenberg şi, probabil,
Noua), ce se păstrează în Muz. Bistriţa
(inv. 5807-5822).
b) In punctul "Ştiubei", loc situat la
circa 2 km N de satul Şieu-Măgheruş, în
1979, cu prilejul efectuării unor arături
a)

Şt.

din Thraco-

Dacica, 7, p. 56, nr. 9.
:J5 şemnalare în Apulum, 17, p. 96,
ş1 Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr. 10.

38 I. Marţian,
AE, 23, 1903, p. 287 ; M.
Roska, Rep., p. 57-58, nr. 32, fig. 60/3-4, 6 ;
K. Horedt, Dacia, NS, 4, 1960, p. 111, nr. 30.
J9 M. Roska, Rep., p. 57, nr. 32.
40 D. Protase, SCIV, 10, 1959, p. 475 şi urm.
41 Pentru unele piese vezi G. Marinescu.
Marisia, 10, p. 38, pl. II/5 etc.

n. 21,

nr. 6

:J6 Vezi AE, 15, 1895, p. 283 ; M. Roska, Rep.,
p. 127, nr. 617 ;. A. Vulpe, PBF, IX, 2, p. 101,
(tip necunoscut).
'Sl G. Marine~cu, Al. Retegan, FI, 3, p. 441
şi urm., pl. Ijl-7.
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adânci pentru înfiinţarea plantaţiei intensive :a fost distrusă parţial o întinsă aşe
zare antică de pe suprafaţa căreia am cules, împreună cu C. Gaiu, unelte de piatră "1, de bronz şi multă ceramică ce aparţine epocii bronzului, Ha timpuriu şi
epocii Lat{me. Ceramica de epoca bronzului (pl. XIII/15; XIV/1-14; pl. XV;
XVI; XVII; XVIII/1-15), aparţine c.
Wietenberg, Noua şi, poate, Otomani. Ceramica Noua provenea, cel puţin pentru
vasele întregibile, din mormite de înhumaţie ale căror urme le-am depistat cu
certitudine după oasele umane deranjate de arătură. Nu am putut face, din pă
cate. săpături de salvare, dar, prin repetate deplasări la faţa locului, .am cules
un material foarte bogat care se păstrea
ză în Muz. Bistriţa "2•

regda ", loc situat pe malul unui pârâu,
la cea. 3 km de satul Manie. Aici am gă
sit ceramică de tip Wietenberg (pl. XIX/
18-19 şi XX/1-3) şi un toporaş de piatră, neperforat,
publicat anterior 44 şi
care poate fi, eventual, atribuit şi epocii
bronzului.
e)Ceramică de epoca bronzului (c. Wietenberg) precum şi un topor de andezit r,:; am găsit în oct. 1977 şi în punctul
"După deal", loc situat la cea 200 m de
casa locuitorului Berceni Ioan şi Ia cea
3 km de centrul satului Chiochiş. Toate
materialele se păstrează în Muz. Bistriţa
(pl. XX/4-7).
f) La cea 1 km de punctul "Pe clejă",
în locul numit "Râtul mic", în oct. 1977
am găsit ceramică de epoca bronzului
(pl. XX/8-10) ce se păstrează în Muz.
Bistrita. Tot din acest punct, în colectia
şcolară Chiochiş se află o greutate de
lut (pl. XX/11) ce apartine, foarte probabil, tot epocii bronzului.

CHIOCHIŞ

a) Numeroase unelte de piatră, atribuite, în general, neoliticului, semnalate
pe teritoriul satului t.3 pot aparţine, eventual, şi epocii bronzului.
b) O întinsă aşezare de epoca bronzului (c. Wietenberg şi, probabil, Noua) se
află in punctul "Pe clejă" de unde prin
cercetări de suprafaţă în Muz. Bistriţa
(inv. 5055-5082) şi în colecţia şcolară
Chiochiş (pl. XVIII/16) a ajuns multă ceramică (pl. XVIII/17-22 ; XIX/1-14).
c) Nu departe de aşezarea de Ia IJCL b
(la cea 1 km) se află locul numit "După
grădini" unde în 1977 împreună cu Kocsis Martin, într-o cercetare de suprafaţă, am găsit multă ceramică antică, inclusiv de epoca bronzului (c. Wietenberg şi,
probabil, Noua). Materialul ceramic se
păstrează în Muz. Bistrita (pl. XIX/1517).
d) O altă aşezare de epoca bronzului,
identificată cu sprijinul aceluiaşi locuitor pasionat de arheologie M. Kocsis în
oct. 1977, se află în punctul "După Be-

CHIRALEŞ

(com.

Lechinţa)

La ieşirea din sat. în dreapta drumului ce duce la Lechinta, în punctul ,.Pe
deal", în 1961. St. Dănilă a descoperit
o aşezare antică 46 de pe suprafata căreia
a cules ceramică apartinând mai multor
epoci 47 între care şi fral!mente ceramice
(pl. XX/12-13 şi ol. XXJ/1-7) de epoca
bronzului (c. Wietenberl:1; şi, poate, Noua48).
Materialul în Muz. Bistriţa (inv. 58835904).
CHIUZA
In 1980 cn orileiul unei cercetări de
sunrafată efectuată pe arătura proasnăt
executată pentru înfiinţarea plantatiei in-

tensive din

localitate,

într-o

arie re-

strânsă de lângă cimitirul satului am gă
sit ceramică de epoca bronzului, extrem
de corodată (pl. XXI/8-15). Material ce-

42 Multă ceramică
si câteva obiecte de
bronz şi os a publicat N. Boroffka (Die Wietenberg-Kultur ... , voi. 1, p. 29-30, nr. 111 şi
II, pl. 25/4-14 ; pl. 26-367). Cu câteva excepţii noi nu mai republicăm aceste materiale. Precizăm însă că rămân incă multe materiale nepublicate. Poate le vom face cunocute cu altă
ocazie.
43
M. Roska, Rep., p. 121, nr. 97 : Şt. Dă
nilă, G. Marinescu, FI, 1, p. 11 şi urm. : G.
:)V{ari!'lescu, Marisia, 10, p. 38.

ramic în Muz.

Bistriţa.

44 G. Marinescu, Marisia, 13-14, p. 24, pl.
XIXU4.
45 Ibid., pl. XIX/5.
46
Vezi, PM, 1964, n. 1 ;FI, 1, p. 263.
47
Pentru descoperirile de epocă romană,
vezi G. Marinescu, FI, 6, p. 11, nr. 19 b.
4ti Vezi semnalarea
noastră din
ThracoDacica, 7, p. 56, nr 12
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CICEU-MIHĂIEŞTI (com. Petru Rareş)

triţa,

alte
a) In jurul Haltei C.F.R. s~ află o m 1că
de pe sucioburi culese de C. Gaiu în nov. 1985. Nu s-au fă
cut alte cercetări. Materialul ceramic (pl.
XXII/1-2) în Muz. Bistriţa.
b) a altă mică aşezare de epoca bronzului a fost depistată de C. Gaiu la ieşi
rea din sat, spre Leleşti, în terenul livezii de pomi a fostului I.A.S. Materialul
ceramic (pl. XXII/3-4) în Muz. Bistriţa.
aşezare de epoca bronzului
prafaţa căreia provin câteva

COASTA (com.

DELURENI (com.

Urmeniş)

In oct. 1977, prin cercetări de supraefectuate împreună cu C. Gaiu, am
identificat două aşezări antice. Una dintre acestea se află în punctul "Pe faţă",
în vatra satului, de unde am cules ceramică măruntă, ce aparţine probabil epocii bronzului. Cealaltă aşezare se află în
punctul "Dosul Uilacului", unde, în special în jurul casei lui Matei Zaharia, am
găsit ceramică din mai multe epoci, inclusiv de epoca bronzului, c. Wietenberg
(pl. XXIII/2). Materialele se păstrează în
Muz. Bistriţa.

Şieu-Odorhei)

DIP.5A (com.

Galaţii-Bistriţei)

a) Din punctul "Hodaie". dintr-o cercetare de suprafaţă efectuată de C. Gaiu
în 1981, în Muz. Bistriţa a ajuns ceramică
de epoca bronzului 5°, cultura Noua (pl.
XXIII/3-8).
b) Ceramică de epoca bronzului (pl.
XXIII/9--12) a ajuns în Muz. Bistriţa
(inv. 6108, 6110, 6112) şi din punctul "Poderei", un platou situat la cea 1 km în
dreapta drumului ce duce la Viile Tecii.
c) Alte descoperiri făcute pE:j teritoriul
localităţii şi care pot fi atribuite epocii
bronzului sunt semnalate încă din secolul
trecut. Astfel, în colecţia gimnaziului german din Bistriţa se afla un celt de tip
transilvănean "cu gaură de înmănuşare
pătrată" găsit în 1888 in punctul "Râpa
Hemeş" 51. Celtul se datează în Bronz D
sau Ha A 1• Tot din Dipşa, în Muz. Brukenthal din Sibiu a ajuns un topor de
cupru de tip Balşa 52 databil la mijlocul
epocii bronzului şi, de asemenea, de aici
se semnalează descoperirea a trei ~eceri
de bronz 53 data bile în Bronz D. In sfâr-

(com. ·Şieu-Odorhei)

a) In colecţia sătească Şieu-Odorhei se
ceramică de epoca bronzului
(pl. XXII 16) găsită de Luşcan Marţian în
punctul "In baie". Materialul a fost desenat de mine în iul. 1985. Nu s-au f1.cut
alte cercetări.
b) O altă aşezare de epoca bronzului
(c. Wietenberg şi. probabil Noua) se află
in punctul .. Fântâniţa" sau ,,Fântâna viilor". De aici provin în col. sătească ŞieuOdorhei fragmente ceramice (pl. XXII/
7-11) şi mai multe topoare de piatră, publicate anterior, dintre care cel putin
două pot fi atribuite epocii bronzului 49.
păstrează

CUŞMA

făcut

faţă

In 1964, la săparea fundatiilor casei
locuitorului Poienar Ioan au fost descoperite fragmente ceramice din mai multe epoci, printre care şi un ciob de epoca
bronzului (XXII/5). Materialul ceramic: în
Muz. Bistrita (inv. 8253).
CRISTUR-ŞIEU

inv. 10240-10248. Nu s-au

cercetări.

(com. Livezile)

La nord de sat, pe culmea "Cetăţuie",
am identificat, într-o cercetare de suprafată efectuată în 1974. o mică fortificaţie? de pământ cu val şi şanţ de pe
suprafaţa căreia am cules câteva fragmente ceramice (pl. XXII/12 şi pl. XXIII/
1) ce apartin epocii bronzului. c. Wietenberg. Materialul se păstrează în Muz. Bis-

:;u t!u alt prilej semnalam descoperirea pe
teritoriul localităţii a unor topoare de piatră
perforate ce pot, eventual, să aparţină şi epocii bronzului. Vezi Şt. Dănilă, G. Marinescu,
FI, 3, p. 17, pl. VII/1 şi IX/2. Pentru descoperirile ceramice de tio Noua vPzi semnalarea
mea din Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr. 15.
51 Programm Bistritz,
1888-1889, p. 38 ;
M. Roska, Rep., p. 68, nr. 48.
52 A. Vulpe, PBF, DC, 2, pl. 14, nr. 217.
53 M. Petrescu-Dimbovita, PBF, 18, 1, 1978,
p. 14. nr. 42; pl 94.'44 şi p. 15, nr. 84-85, pl.

49 Şt. Dănilă, G. Marinescu, FI, 3, p. 16 şi
urm., pl. VIII/3 şi p. 20, pl. !XV/6 (semnalat din
eroare ca fiind descoperit in localitatea Roşu,
jud. Suceava).
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şit,

d) In colecţia gimnaziului german din
celt de bronz (de tip
M. Roska) descoperit
în 1878-79 in punctul "Calea brazilor" 55.

în 1977, în punctul "Hodaie" a fost
masi'lă de

găsită întâmplător o brăţară
aur databilă in Bronz D 54.
d) Săpăturile efectuate in

Bistriţa se afla un
transilvănean după

1990-1991
de C. Gaiu in punctul "Fundoaie" au dus
la descoperirea de materiale de epoca
bronzului depistate disparat pe intinsul
aşezării prefeudale :;::;_ Examinarea materialului de epoca bronzului ce ne-a fost
cedat spre publicare de către autorul să
păturilor ne permite să-1 atribuim cultu·
rii Wietenberg şi, probabil, culturii Noua
(pl. XXIV, XXV). Materialele se păstrea
ză în Muz. Bistriţa.

FELEAC (com.

Din punctul "Piatra mică", loc situat
la est de "Cetate", în Muz. Bistriţa a ajuns ceramică aparţinând mai multor epoci între care şi câteva fragmente de
epoca bronzului, c. Wietenberg (pl. XXVI/
18 şi pl. XXVII/1-2). Nu s-au făcut alte
cercetări.

FIGA
DOMNEŞTI

(com.

Nuşeni)

(oraş

Beclean)

Mărişelu)

Intr-o cercetare de suprafaţă efectuaîn 1978 împreună cu C. Gaiu, in punctul "Poiana de mijloc", nu departe de
nişte sărături, am depistat o mică aşe
zare an ti că de pe aria căreia am cules
câteva fragmente ceramice, foarte carodate, fără decor, ce aparţin, probabil, epocii timpurii a bronzului. Materialul ceramic (pl. XXVII/3-4) se păstrează în
Muz. Bistriţa.

Pe terasa din stânga Şieului, în jurul
fostelor grajduri ale CAP-ului, Şt. Dă
nilă a găsit o mică aşezare de epoca bronzului de pe suprafaţa căreia a cules ceramică măruntă (pl. XXVJ/1-2) ce
se
păstrează in Muz. Bistrita (inv. 60496056). Nu s-au făcut alte cercetări.

tă

DOROLEA (com. Livezile)

a) Pe terasa de la N de fostele grajduri ale IAS-ului, în punctul "Valea lui
Tănase", in 1961 Şt. Dănilă a identificat
0 aşezare antică de pe suprafaţa căreia
a cules ceramică de epoca bronzului, cultura Noua 56 (pl. XXVI/3-6) precum şi
trei unelte de piatră publicate anterior C.l
şi care aparţin. evident, tot epocii bronzului.
b) O altă aşezare de epoca bronzului
(cultura Noua Şi, probabil, Wietenberg)
se află la sud de sat, în punctul numit
,,Groapa Ghinzii". Materialul
ceramic
(pl. XXVI/7-13) se păstrează în Muz.
Bistrita (inv. 6008-6019).
c) In dreapta drumului ce duce la Livezile şi la N de fostele grajduri ale
CAP-ului se află o altă aşezare antică de
pe suprafaţa căreia Şt. Dănilă a cules ceramică aparţinând mai multor epoci intre care şi epocii bronzului (foarte probabil c. Noua). Materialul ceramic (pl.
XXVI/14-17) se păstrează în lVIuz. Bistriţa (inv. 6029-6035).

FINTINELE (com. Matei)

a) In punctul "Dimbu popii", cu ocazia săpăturilor efectuate pentru dezvelirea cimitirului celtic 59 a fost descoperită
o groapă in care fuseseră aruncate 5-6
tipare de calcar pentru turnat bronzuri,
o râşniţă-frecător de mari dimensiuni,
precum şi multă ceramică, in general atipică, greu încadrabilă, dar sigur de epoca bronzului. T. Soroceanu care a publicat descoperirea 6o a incadrat-o in Bronz
D, fără a preciza şi cultura căreia i-ar
aparţ.ine. Credem că descoperirea aparţine unei faze timpurii a epocii bronzului 61. Materialele se păstrează în Muz.
Bistriţa (inv. 8165-8223).
b) La intrarea in sat, în stânga drumului ce vine de la Matei, in punctul "Pe
lab", se află o aşezare antică de pe su5ll Programm Bistritz, 1886, p. 36 ; M. Roska,
Rep .. 29, nr. 125.
59 Rezultatele
cercetărilor
din cunoscuta
necropolă sunt încă inedite. Un raport preliminar al descoperirilor fortuite a făcut Şt. Dă
nilă in SCIV A, 29, 1978, 2, p. 257 şi urm.
60 Vezi MemCD, 1974, p. 367 şi urm.
fi! Mai recent şi M. Rotea (Thraco-Dacica,
14, 1993. p. 65 şi urm.) optează pentru o datare
timpurie a complexului.

54

D. Popescu, FI, 3, p. 56 şi urm., fig. 1-2.
C. Gaiu, RB, 7, p. 91.
:,s Semnalare Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr. 17.
"'Şt. Dănilă. G. Marinescu, FI, 3, p. 17 ~i
urm., ))l. IX/5 ; :X:I/4 ; :XII/12.
55
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vală {200/180 cm.) ce se adâncea la
-130 cm. Pe fundul gropii se aflau depuse grupat trei schelete de adult în pozitie chirchită pe dreapta. Unul dintre
schelete avea depuse la nivelul genunchilor două văscioare de lut întregi (pl.
XXVIII/11-12). Intrucât cercetările au
fost întrerupte şi n-au mai fost reluate
nu putem şti dacă aceste înmormântări
sunt izolate sau aparţin unui cimitir.
După cele două vase mormintele apart.in
eneoliticului sau bronzului timpuriu.
c) O altă aşezare de epoca bronzului
(c. Noua şi, probabil, Wietenberg) a fost
identificată de C. Gaiu în 1984 prin cercetări de suprafaţă în stânga drumului
ce duce la Tonciu, pe un platou de lângă
linia îngustă de cale ferată ce vine de la
Teaca. Materialul ceramic se păstrează
în Muz. Bistriţa (pl. XXVIII/13 şi XXIX/
1-5).

prafaţa căreia

am cules în 1973 ceramimultor epoci intre care
de epoca bronzului, c.
Wietenberg (pl. XXVII,'6-9). Materialul
ceramic în Muz. Bistriţa (inv. 97309733).
c) La circa 1 km vest de pct. b, în
punctul •• Pe rât" a fost dezvelită o mică
aşezare Noua formată din câteva locuinţe
şi din două depuneri rituale de vase întregi 6:!.
d) Alte aşezări de epoca bronzului au
fost identificate prin cercetări restrânse
de suprafaţă în punctele "Recea", spre
satul Jimbor ; "După deal", în jurul casei locuitorului Simion Pavel (inv. 97219722) şi "Pe mocirlă", loc situat la cea.
1 km vest de "Dîmbu popii", de unde
provine ceramică măruntă, atipică, dar
sigur de epoca bronzului (inv. 96449646). Tot de aici provine şi un topor de
piatră, publicat anterior 6: 1.
că aparţinând mai
şi câteva cioburi

GRINDA

a) In fosta colecţ.ie a gimnaziului german din Bistrita a ajuns în 1886 un depozit ? de bronzuri (un celt şi patru seceri cu cârlig) găsit în locul numit "tufele lui Fogoroşi". DP-pozitul, pierdut în
1944, datează după toate probabilităţile
in Bronz D.68 Aceleiaşi epoci pare să-i
aparţină şi o măciucă de bronz69 găsită
şi ea pe teritoriul localităţii şi ajunsă în
amintita colectie.
b) Dintr-o cercetare de suprafaţă efectuată în 1969 in punctul "Podul paielor",
loc situat în dreapta drumului ce duce de
la Bistriţa spre Ghinda, în apropierea podului cu acelaşi nume, in Muz. Bistriţa
a ajuns multă ceramică (pl. XXIX /6-17
şi pl. XXX/1-3) de epoca bronzului (c.
Wietenberg şi, poate, Noua). Nu s-au fă
cut alte cercetări.
c) Arăturile adânci efectuate în 1980
pentru înfiinţarea unei plantaţii intensive pe terasele de la marginea estică a
satului, au deranjat o mică aşezare antică de pe suprafaţa căreia am cules împreună cu C. Gaiu ceramică aparţinând
mai multor epoci, inclusiv din epoca bronzului (pl. XXX/4-9). Nu s-au întreprins
alte cercetări.

GALAT.JI-BISTRITEI

a) Din punctul "Hrube", prin cercede suprafaţă efectuate în mai multe
rânduri, Şt. Dănilă a cules ceramică de
epoca bronzului ce se află în Muz. Bistriţa (inv. 2353-2362 ; 10309-10334 şi
Lot 1969, neinv.). Ceramica aparţine c.
Wietenberg şi, probabil, c. Noua (pl.
XXVII'I0-17) şi XXVIII/I-lO).
b) In acelaşi punct ";Hrube", cu prilejul săpăturilor efectuate în 1977 de Vl.
Zirra şi R. Harhoiu pentru dezvelirea cimitirelor celtic şi gepidic de aici 64, au apărut şi urme de locuinţe de epoca bronzului {c. Noua ?), unelte de piatră 65 ce
pot fi atribuite, eventual, şi epocii bronzului, precum şi o verigă de aramă databilă. foarte
probabil, în Bronz D-Ha
A1 66_ Intr-\!na dintre secţiuni a fost depistată şi apoi golită de noi 67 o groapă o-

tări

b'2

G. Marinescu, Apulum, 22, 1984, p. 23

şi

urm.
f;J

Şt.

Dănilă,

(oraş Bistriţa)

G. Marinescu, FI, 3, p. 11,

pl. !XIV/4.
~ Săpăturile au fost incepute de VI. Zirra şi R. Harhoiu şi au fost finalizate, in 1977,
de G. :Marinescu şi C. Gaiu. Majoritatea materialelor se păstrează în depozitele Institutului
de arheologie Bucureşti.
ti5 Vezi G. Marinescu, Marisia, 10, p. 42 şi
urm .. pl. IV /3-5.
titi Ibid .. pl. IX!/2.
b7 Vezi nota 64,

U1! Programm
Bistritz, 1886/87, p. 70 ; M.
Petrescu-Dimbovita, PBF, 18, 1, 1978, p. 68, 80.
152, nr. 289 şi urm., cu bibl. mai veche.
b9 K:. Horedt, MAGW, 70, 1948, p. 281).
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pe aria căreia am cules câteva fragmente
ceramice (pl. XXXI/6) care se păstrează
in Muz. Bistriţa. Nu am mai făcut alte

Ceramică măruntă, atipică, probaaparţinând epocii bronzului a fost gă
sită şi în punctul "După grădini". Materialul ceramic în Muz. Bistriţa (inv. 6148-

d)

bil

cercetări.

6151).
HIREAN (com.

LECHINŢA

Milaş)

a) La circa 2 km de intrarea în sat şi
la circa 800 m în dreapta şoselei ce vine
de la Bistrita, 'in punctul "Poderei" se
află o întinsă aşezare antică de pe suprafaţa căreia, prin mai multe periegheze
Şt. Dănilă a cules multă ceramică (pl.
XXXI/7-10,
XXXII,
XXXIII/1-10,
XXXIV/1-2) ce apartine culturii Wietenberg"l2 :şi Noua 1 ~. Tot de pe suprafaţa
aşezării s-au cules şi oase umane ce proveneau din morminte de înhumatie, probabil Noua. De asemenea, tot de aici se
semnalează descoperirea de unelte de
piatră 7 " ce pot aparţine, eventual, şi epocii bronzului. Probnbil la această aşc?:are
fac_e referiri Şt.. Dănilă când include localitatea in rfl!1dul celor cu descoperiri de
tip Wietenberg'·;. Toate materialele se păs
trează in Muz. Bistriţa (inv. 6295-6301 ;
6317-6321 ;6351-6370).
b) Din punctul "Fizeş", loc situat la cea
2 km de sat, spre Chiraleş şi la 1,5 km
în dreapta şoselei, in Muz. Bistriţa (inv.
6331-6335) a ajuns ceramică (pl. XXXIII/
11-12 şi pl. XXXIV /3-5) de Bronz D
(c. Noua şi, probabil, Wietenberg).
c) !n 1984, cu prilejul săpării fundaţiilor Fabricii de zahăr Lechinţa au fost
găsite fragmente ceramice aparţinând mai
multor epoci inclusiv din epoca bronzului (c. Wietenberg şi Noua). Materialele
pe care le prezentăm (pl. XXXIV /6-9)
au fost preluate pentru Muz. Bistriţa din
col. şcolară Căianu Mic, unde se mai păs
trează şi alte fragmente ceramice de epoca bronzului găsite la Lechinţa, Fabrica
de zahăr.
d) Ceramică de epoca bronzului (pl.
XXXIV/10·-11) aparţinînd c. Noua şi Wietenberg a fost găsită de Şt. Dănilil. in.
1963 în punctul "La Savinca", loc situat

Intr-o cercetare de suprafaţă efectuată cu C. Gaiu în 1977, în punctul "Pe
faţă'' am găsit o mică aşezare de epoca
bronzului de pe aria căreia am cules câteva fragmente ceramice (pl. XXX/10"3) şi o lamă de silex. Nu am mai reluat
cercetările. Materialele în Muz. Bistriţa.
JEICA (com.

Mărişelu)

a) Pe teritoriul satului se semnalează
descoperirea unor topoare de piatră şi
ceramică databilă in epoca bronzului' 0 .
b) In vatra satului, in jurul sediului
fostului CAP SL Dănilă a găsit ceramică
măruntă, fără decor, databilă in epoca
bronzului (pl. XXX .'14). Materialul in
Muz. Bistriţa (inv. 2474-2476).
JELNA (com. Budacu de Jos)

a) La intrarea in sat, dinspre Budacu
de Jos, se află o mică aşezare de epoca
bronzului de pe suprafaţa căreia Şt. Dă
nilă a cules in 1963 ceramică ce aparţine
epocii bronzului, foarte probabil cultura
Noua 71. (pl. XXX/15-16 şi pl. XXXI/14).
b) Ceramică de bronz târziu ce aparţine c. Wietenberg a fost găsită şi in
vatra satului, la vest de biserica evanghelică (pl. XXXI/5). Material ceramic în
Muz. Bistriţa (inv. 6327-6330).
JIMBOR "(com.

Chiochiş)

Intr-o cercetare de suprafaţă efectuin aug. 1969 pe teritoriul satului, la
marginea sa dinspre Fântânele, am descoperit o aşezare de epoca bronzului de
ată

70 Şt. Dănilă, A.M, 1, 1955, p. 90 ; PM, 1960,
p. 165 şi urm., fig. 8/1, 9/1-3 ; Şt. Dănilă, G.
Marinescu, FI, 3, p. 17, pl. X/4; G. Marinescu,
Şt. Dănilă, FI, 4, p. 25, pl. I/4.
71 Semnalare G. Marinescu în Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr. 25. Pentru analogii vezi
descoperirile de la Dumitriţa (G. Marinescu.
RB, 7, p. 6. pl. X/1) şi Bistriţa "Cighi1·" (G.
Marinescu, Fl, 5, pl. III/1-2).

· n Semnalare G. Marinescu în Apulum, 17,
p. 96. n. 21/12IJ Semnalare în Thraco-Dacica, 7. p. 56,
nr. ~6 a.
7
~ Şt. Dănilă, G. Marinescu, FT, 3, p. 31,
!ii urm. pl. II/3 ; :XIII/6 ; XIV /2.
75 Vezi PM, 1964, p. 46, n. 1 ; Materiale, n.
p. 427, n. 4.
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lea lui Trifan", loc si~uat la cea 5Yl m
înainte de a intra în lo.::a;_k:.te, in dreapta drumului, in Muz. Bistnţa a ajuns
ceramică de epoca bronzului, probabil
cultura Noua81 (pl. XXXVII/1-2).
b) O altă aşezare de epoca bronzului
se află în· dreapta drumului ce duce la
Matei, la circa 1 km de moara de la Corvineşti. Materialul ceramic mărunt, cules
de mine în 1973 şi de C. Gaiu în 1984
se păstrează în Muz. Bistriţa (6386-6387).

în stânga drumului ce vine de la Matei,
pe un platou de la intrarea în sat. Materialul ceramic în Muz. Bistriţa (inv.
6314-6316).
e) La ieşirea din sat, spre Vermeş,
nu departe de grajdurile fostului CAP,
pe un mic platou, Şt. Dănilă a găsit câteva fragmente ceramice de epoca bronzului (pl. XXXIV/12-13). Materialele în
Muz. Bistriţa (inv. 6347, 6349).
f) O întinsă aşezş.re de epoca bronzuluF6 (c. Wietenberg şi, probabil, Noua)
siLuată pe terasa înaltă din stânga drumului ce duce la Lechinţa, dinspre Bistriţa, a fost parţial distrusă de arăturile
adânci efectuate în 1981 pentru înfiinţarea unei plantaţii intensive.

MICEŞTII DE CAMPIE

a) In 1974 am identificat în punctul
"Pe grui", un mic platou situat în vatra
satului, o mică aşezare de pe suprafaţa
căreia am cules ceramică de epoca bronzului, cultura Wietenberg, faza târzie (pl.
XXXVII/3-16). Material ceramic şi fragmente de râşnite plate de andezit în Muz.
Bistriţa (inv. 8899-8929).
b) La ieşirea din sat, pe culmea dealului şi în dreapta drumului ce duce la
Visuia, în oct. 1977 am identificat o mică
aşezare de epoca bronzului de pe supratată, lucrat cu fineţe dintr-un riolit verceramice (pl. XXXVIII/1-3) care se păs
trează în Muz. Bistriţa.
c) In colecţia şcolară Visuia se păs
trează un topor perforat cu muchia crestată lucrat cu fineţe dintr-un riolit ver~
zui (pl. XXXVIII/4). Toporul, desenat de
C. Gaiu în amintita colectie, se datează,
foarte probabil, în epoca bronzu!.vL Dup3 informaţiile furnizate de I. Moldovan,
organizatorul colecţiei, toporul a fost gă
sit izolat pe teritoriul satului Miceştii de
Câmpie, lângă SMA-ul local.

LIVEZILE

a) In punctul "Poderei", pe suprafaţa
fostului castru roman s-a semnalat apariţia de urme sporadice de ceramică atipică ce a fost atribuită, cu probabilitate,
epocii bronzului'7.
b) ln punctul "Răcişlog", loc situat
la sud de sat, pe malul părăului cu acelaşi nume şi la cea 2 km de satul Unirea,
Şt. Dănilă a identificat o întinsă aşezare
de epoca bronzului în care a făcut un
mic sondaj de informare recuperând multă ceramică pe care ulterior a publicat-o
parţial, atribuind-o culturii Wietenberg.78
Mai târziu, M. Rusu încadra descoperirea
în rândul celor de tip Wietenberg, faciesul târziu 1B. După materialul ce ne stă
la dispoziţie80 (inv. 6202-6224 ; 62666294) aşezarea aparţine culturii Wietenberg (pl. XXXIV /14 ; XXXV ; XXXVI)
deşi nu excludem şi o eventuală prezenţă Noua cum pare să sugereze vasul de
la pl. XXXV /15. Nu s-au mai făcut alte

MINTIU (com. Nimigea)

cercetări.

a) In 1978 am identificat în Muz. Nă
două fragmente ceramice ce făcu;.
seră parte din două castroane cu bu:~ă
lobată (pl. XXXVIII/5-6), bogat ornamentaţe, de tip Wietenberg. Fragmentele
ceramice ce poartă înscrisul ,.Mu7.. Năs,
nr. 1050, Mintiu, Br. ist. 349" şi care sepă.strează astăzi în Muz. Bistriţa trebuie
puse î~ legătură cu descoperirilE~ de ace-

MATEI

săud

a) Dintr-o cercetare de suprafaţă efecde C. Gaiu în 1984 în pL:nctul ,,Va-

tuată
75
77

G. Marinescu, RB, 7, p. 7 şi pl. XI/6-13.
D. Protase, Şt. Dănilă, SCIV, 19, 1968,
3, p. 536 ; Şt. Dănilă, FI, 2, p. 80 ; Idem, Materi le, 9, p. 428.
7ll Vezi Materiale, 9, p. 425 şi urm., fig. 3.
70 Vezi ArhMoli, 2-3, p. 246, n. 35.
110 Am preferat să ilustrăm cât mai mult
material, inclusiv pe cel publicat de Şt. Dă
nilă pentru a fi cât mai utili celor interesaţi.

oi Semnalare
nr. 27.

în Thraco-Dacica,
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T,

p. 56,

laşi

tip semnalate de K. Horedte~ şi, mai
recent, de N. Boroffka~:1 . Nu s-au făcut
alte cercetări.
MONOR

în epoca bronzului. Nu s-au mui făcut
al te cercetari.
o) Cioburi mărunte, databile foart<;
probabil în epoca brorizului au fost culese 5i în vatra satul•_Ji, în spec.:ial în ~l.l
rul casei locuitorului Rus Iacob (nr 2 ~).
Material ceramic în Muz. Bistriţa (inv.

Dintr-o descoperire întâmplă:oare
pe teritoriul satului, în Muz. Nade Antichităţ.i din Bucureşti, a
ajuns un topor de bronz cu gaură de înmănuşare transversală de tip Monteoru,
databil la mijlocul epocii bronzului11".
b) În centrul satului, în jurul monumentului eroilor s-a cules ceramică antică, măruntă, databilă în epoca bronzului, probabil cultura Noua8" (pl. XXXVIII
7-8). Material ceramic în Muz. Bistriţa
(inv. 6379-·6382).
c) In mai 1986 am desenat în col.
şcolară din localitate ceramică antică, databilă în epoca bronzului, cultura Wietenberg (pl. XXXVIII/9-13), găsită prin
cercetări de suprafaţă în punctul "Poienile Gledinuli.li".
d) Din zona confluenţei .,Părăului viilor" cu "Părăul Luţului" la ieşirea din
sat, spre Batoş, in aceeaşi colecţie au
ajuns două topoare perforate, de piatră
unul prelucrat dintr-un diorit verzui pl.
XXXVIII/14, celălalt, masiv, din gresie
cuarţitică neagră (pl. XXXIX/1), precum
şi o Iusaiolă de piatră (pl. XXXVIII 15).
Atribuim şi aceste piese, cu probabilitate,
tot epocii bronzului.
e) Un alt topor fragmentar de piatră
(pl. XXXJX,'2) a fost găsit în zona gării
unde se semnalează apariţia unor fragmente ccramice care după descriere aparţineau culturii Wietenberg. Aceste materiale s-au pierdut cu excepţia toporului
care se păstrează în col. locală Monor. Nu
s-au făcut alte cercetări.
a)

făcută
ţional

MORUŢ

6392-639~l).

OCNITA (com. Teaca)

a) Pe teritoriul satului, Şt. Dănilă semurmele mai multor aşezări de epoca bronzului pe care le-a identificat prin
cercetări de suprafaţă în punctele "ln vii",
"La dâlme" şi "Pe dric'', în jurul casei
locuitorului Erseni Justin 8!i.
b) In lVIuz. Bistriţa se păstrează ceramică de epoca bronzului găsită în punctul "Osteze" (inv. 2110-2177) cu material ceramic mărunt dar sigur de Bronz
D, între care şi o toartă Noua (pl. XXXIX/
4) precum şi din punctul "Pe dric" de
unde provine (inv. 1862-1917) material
ceramic Wietenberg şi, poate, Noua (pl.
XXXIX/5-7).
c) Nu departe de "Casa Erseni", în
punctul "Pe dric" a fost distrus un mormânt de înhumaţie cu ceramică de tip
nalează

Wietenberg~i.

d) O mică aşezare de epoca bronzului
a fost distrusă în 1981 cu ocazia efectuării de arături adânci pentru plantaţia
intensivă din punctul "Cobrici". Aici prin
cercetări de suprafaţă efectuate împreună
cu C. Gaiu am găsit pt.Îţ.ină ceramică (pl.
XXXIX/8-11) ce se păstrează în Muz.
Bistriţa.

e) Tot în 1981, în punctul "La Ştefă
lucu", arături adânci pentru plantaţia intensivă de aici au distrus o mare aşezare
de epoca bronzului ale cărei materiale au
fost publicate, parţial, de noi anteriorRK.
ln 1992 aici a întreprins săpături restrânse C. GaiuR!I ocazie cu care a fost recuperat şi material de epoca bronzului (c.
Wietenberg şi Noua) pe care, prin ama-

(com. Matei)

a) Dintr-o cercetare de suprafaţă p~
care am efectuat-o în oct. 1977 în punctul "Valaşcut", loc situat la sud-vest de
sat, în Muz. Bistriţa au ajuns câteva fragmente ceramice (pl. XXXIX'3) databile

H5

Vezi WPZ, 28, 1941, p. 84-85 şi
NS, 4, HJ60, p. 112/90.
w Vezi Die Wietenberg-Kultur, I, p.
282, pl. 89j5.
84 D. Popescu, Dacia, 5-6, 1935-36,
fig. 3/4 ; A. Vulpe, PBF, IX, 2, 1970, p.
12/194.
H2

Semnalare în Thraco-Dacica, 7, p.

56,

nr. 29.

Dacia,

Vezi Materiale, 9, p. 436, fig., 7/1-2, 5.
G. Marinescu, AS, 3, p. 311, fig. 14/1-3.
Semnalări in Apulum, 17, p. 96 n. 21 şi nr.
15 şi in Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr. 30.
8!t Vezi RB, 7, p. 7, pl. XII.
.
H9 Vezi RB, a, p. 49.
116

58, nr.

!f7

p. 193,
47, pl.
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tra satului, în punctul "După grădini".
b) Pe teritoriul satului se semnalează descoperirea fortuită a unui celt
de
bronz databil în Bronz D 94.

bilitatea autorului săpăturii, îl facem cunoscut acum (pl. XXXIX/12-13).
PODIREI (com.

Şieu-Măgheruş)

a) Un turnul menţionat în literatura
de specialitate mai veche 90 ca fiind situat pe teritoriul satului Chintelnic se
află, de fapt, în satul Podirei, în stânga
drumului ce duce la Beclean, lângă casa
cu nr. 50. Datarea movilei, până la efectuarea de săpături exhaustive, rămâne incertă. Notăm însă că într-un mic sondaj pe care l-am efectuat în aprilie 1974,
până la adâncimea de 120 cm., în mantaua tumulului am găsit doar cioburi antice, de epoca bronzului.
b) ln jurul tumulului de la pct. a, şi
mai departe spre est, pe terasa înaltă a
Şieului se află o întinsă asezare antică de
pe suprafaţa căreia Şt. 'Dănilă a eule~
multă ceramică între care cioburi Nou3
şi Wietenberg (pl. XL 1-14). Materialul
ceramic în Muz. Bistriţa, inv. 5773-5806.
Descoperirile mai vechi au fost reconfirmate de noi în 1981 prin recoltarea de
ceramică (pl. XL'15) de Bronz D în taluzul unor şanţuri de drenaj efectuate de
IELIF Bistriţa-Năsăud, lângă casa cu nr.
33, la circa 150 m de şoseaua Bistriţn-Be
clean, la· km 17 100.
c) La cea. 550 m N de turnul, la poalele pantei, în punctul "Lazuri", Şt. Dă
nilă a identificat în 1960 o altă aşezare
de epoca bronzului de pe suprafaţa că
reia a cules multă ceramică de tip Wietenberg 9 1 şi două 'topoare de piatră publicate deja 92 precum şi o roată de căru
cior de cult. Materialele (pl. XL 16-19)
şi XLI/1-4) se păstrează în Muz. Bistriţa,
inv. 5760-5772.

RUSU DE SUS (cam.

Nuşeni)

a) La vest de sat, în punctul "După
se află o mică aşezare de epoca
bronzului de pe suprafata căreia tehn.
vet. Mureşan Ioan a cules fragmente de
tip Wietenberg (pl. XLI 7-12). MateriaLul cedat de descoperitor în 1982 se păs
trează în · Muz. Bistriţa, inv. 1394813958).
b) O altă aşezare de epoca bronzului 9 5 (c. Wietenberg şi Noua) a fost descoperită de acelaşi Mureşan Ioan în punctul "După Iauri" sau ,,Fustă'' cum mai
este denumit de localnici, loc situat la
intrarea în sat, la cea. 200 m., în dreapta şoselei ce vine de la Bec;lean şi la cea.
150 m. vest de fostfcle grajduri ale CAPului. De aici, în Muz. Bistriţa a ajuns în
1982 ceramică, un topor fragmentar de
andezit şi un ac de bronz de tip Rallenkapfnadel (pl. XLI/13-16 şi pl. XLU'l6). !n 1983 am făcut o cercetare la faţa
Locului fără a mai găsi alte materiale.
c) Alte descoperiri care aparţin foarte
probabil epocii bronzului au fost semnalate anterior şi anume : un topor de bronz
cu gaură de înmănuşare transversală
ajuns în col. liceului din Reghin 96 ; "cioburi grosolane" ajunse în Muz. Cluj !J7
(inv. I, 4292-4304) precum şi un topor de
luptă de andezit 91'1.
pădure"

SATU NOU (cam. Cetate)

a) Pe teritoriul satului se semnalează
descoperirea mai multor topoare de piatră
databile in perioada de tranziţie
spre epoca bronzului sau în epoca bronzului !1! 1•

RAGLA (cam. Cetate)

a) În Muz. Bistriţa se păstrează cede epoca bronzului, foarte probabil c. Noua 9:J (pl. XLI 5-6) găsită în ,·aramică

~H G. Marinescu, Şt. Dănilă, FI, 3, p. 67 şi
urm., pl. III/4.
!~> Scmnalare în Thraco-Dacica, 7, p. 56,
nr. :l3.
!JG M. Roska, Rep., 89, nr. 60 cu bibl. mai
veche.
' 17 lbid.
llll G. Marinescu, Şt. Dănilă, FI, 4, p. 32,
pl. II/4.
99 Şt. DănilA, PM, 1960, p. 161 şi urm., fig.
7/1-6; Şt. Dănilă, G. MarinesGU, FI, 3, p. 19
~i urm., pl. XVIf5.

90 :W. Roska, Rep., p. 120, nr. 78 cu bibl.
mai veche.
UI Vezi PM, 1964, p. 46, n. 1 şi Materiale,
9, p. _427, n. 4. De notat că Şt. Dănilă menţio
neaza punctul ca aparţinând satului Chintelnic.
92 Şt. Dănilă, G. Marinescu, FI, 3, p. 15 ş.i
urm., pl. XI/1 şi XIIIj7.
93 Semnalare in
Thraco-Dacica, 7, p. 56,
nr. 32.
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SIGMIR

b) in punctul "Aluneasa", loc situat
pe valea părăului cu acelaşi nume, la cea.
1 km de intrarea în sat, în stânga drumului ce vine de la Orheiu Bistriţei, în
1955 cu ocazia săpării unor gropi pentru
silozurile fostului CAP, au apărut materiale ceramice de epoca bronzului, c. Wietenberg. Câteva dintre acestea, între care
şi un văscior întregibil au fost publicate
de Şt. Dănilă 100. Alte fragmente ceramice rămase neilustrate, le prezentăm acum
(pl. XLII/7-11 şi pl. XLIII/1). Materialul
ceramic se păstrează în Muz. Bistriţa, inv.
9472-9607. Nu s-au făcut alte cercetări.
c) La intrarea în sat, dinspre Cuşma,
în dreapta părăului Buduşel se află o
mică aşezare antică de pe suprafaţa că
reia Şt. Dănilă a cules ceramică mărun
tă, în general atipică, databilă cu probabilitate în epoca bronzului. Materialul în
Muz. Bistriţa, inv. 9370-9374.
d) Ceramică antică, probabil de epoca bronzului, am găsit în 1980 într-o cercetare de suprafaţă efectuată împreună
cu C. Gaiu şi în punctul "fărăul Dolii",
loc deranjat de arături adânci pentru
plantaţia intensivă înfiinţaUt în 1979.

(oraş Bistriţa)

Pe teritoriul satului, Şt. Dănilă aminteşte, fără alte precizări, existenţa unei
aşezări Wietenberg 10:J. Este vorba, probabil, de aşezarea situată în vatra satului, la sud de şcoală, de pe suprafaţa că
reia provine material ceramic (pl. XLIV/
1-3) databil în Bronz D (c. Wietenberg
şi, poate, Noua).
SILIVAŞU DE C!MPIE

Prin cercetări de suprafaţă pc care
le-am efectuat în oct. 1977 împreună cu
C. Gaiu, au fost depistate urmele mai
multor a.şezări antice 104 între care unele
datează sigur sau cu probabilitate din epoca bronzului. Astfel, la cea. 3 km. nordest de centrul satului, în punctele "Ln
mănăstire" şi "După deal" apar
urme
ceramice ce datează foarte probabil cliP
epoca bronzului. La vest de sat, în punc~ul •• Budişte" se află ::l mare a;E-zarc ant c.ă CU S'lprapuneri din mai multe epoci
fntre care şi din epoca bronzului w, (c.
Noua şi, probabil, Wietenberg). Material
ceramic (pl. XLIV/4-5) în Muz. Bistriţa.
S!NGEORZU NOU (com. Lechinţa)

SARATEL (cam. Şieu-Miigheruş)

a) In anul 1961, cu prilejul să păr ii
pentru fundaţiile grajdurilor
IAS-ului şi a unor silozuri, Şt. Dănilă a
cules materiale arheologice aparţinînd
mai multor epoci, între care şi de epoca
bronzului. Dintre acestea amintim un
vârf de lance de bronz databil în Bronz
D-HaA1 106, un vas-sac întregibil, de mari
dimensiuni (1=45 cm.), cu decor :striat
(pl. XLIV /6) precum şi ceramică mărun
tă ce aparţine probabil c. Wietenberg (pl.
XLIV /7-10). Materialele se păstrează în
Muz. Bistriţa (inv. 8726-8752) şi 4184
(pentru vasul cu decor striat).
b) La ieşirea din sat şi la 200 m în
dreapta şoselei ce duce la Sînmihaiu de:
Cîmpie, în 1981, cu prilejul efectuării de

a) In amonte de sat, în albia râul.ui
ŞiEu, a fost descoperit un topor perforat de piatră ce aparţine tipologie, cu
probabilitate, epocii bronzului tn1.
b) O întinsă aşezare de epoca bronzului (c. Wietenberg şi Noua 111 ~) am descoperit împreună cu C. Gaiu, într-o cercetare de suprafaţă efectuată în mai 1979,
în punctul "După grădini", loc situat în
vatra satului, în st~nga drumului ce duce
la Arcalia, în special în jurul casei locuitorului ludean Mihai. Materialul ceramic (pl. XLIII, 2-16) se păstrează în
Muz. Bistriţa.

şanţurilor

wu Vezi PM, 1960, p. 161 ~i urm., fig. 6/1-4.
De notat că văsciorul de la fig. 6/l este greşit
de5enat fapt ce ne-a obligat să-1 republicăm.
Descoperirea este menţionată de Şt. Dănilă în
.'Hateriale, 9, p. 427, n. 4. şi de asemenea, de
noi în Apulum, 11, p. 96, n. 21, nr. 16.
101 G. Marinescu, Marisia, 10, p. 48, pl. V /6.
·
· 102 Semnalare G. Marine~cu 1n Thraco-Dacicn, 7, p. 56, nr. 34.

IU:l Vezi PM, 1964, p. 4G, n. 1 şi G. Marinescu, Apulum, 17, p~ 96, n. 21, nr. 17.
104 Pentru descoperirile de epocă romană
vezi G. Marinescu, FI, 6, p. 23, nr. 76 cu il.
105 Semnalare G. Marinesc1.1 in Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr. 35.
l06 G. Marinescu, Şt. DănHă, FI, 3, p. 66
~i urm .. pl. II/3 şi VI/1.
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arături adând pentru o livadă l.ntensivă
a fost distrusă o mică aşezare antică de
pe suprafaţa căreia am cules împreună
cu C. Gaiu fragmente ceramice aparţi
nând mai multor epoci între care şi epocii bronzului, c. Wietenberg 10' (pl.
XLIV/11-18 şi XLV/1-4). Materialele
se păstrează în Muz. Bistriţa.
c) Urme ceramice mărunte aparţinând
probabil epocii bronzului am găsit în 1981
şi în jurul saivanelor IAS-ului, în punctul "Groapa Giurgenilor"". Materialul în
Muz. Bistriţa.
d) Undeva spre satul vecin Vermeş,
este semnalată descoperirea, la mijlocul
secolului trecut, a unei săbii de bronz cu
o datare incertă : Bronz D sau Ha timpuriu toK.

(Bronz D-Ha A1) descoperită pe teritoriul satului 111 •
STRUGURENI (com.

Chiochiş)

Dintr-o achiziţie pe care am făcut-o
în 1984 (inv. 14560-14563) în Muz. Bistriţa au ajuns patru fusaiole de lut ce aparţin tipologie epocii bronzul4i, cultura
Wietenberg (pl. XLV, 16-19). Nu s-au
făcut alte cercetări.
ŞIEU

a) Pe teritoriul satului se semnaleadescoperirea unor "ciocane de piatră" ce au fost atribuite neoliticului dar
care pot aparţine şi epocii bronzului.
b) Intr-o cercetare de suprafaţă efectuată în 1967 de către Şt. Dănilă, în vatra satului, s-a recoltat ceramică aparţi
nând mai multor epoci între care şi câteva fragmente ceramice de tip Wietenberg
(pl. XLVI/1-3). Materialul ceramic în
Muz. Bistriţa, inv. 8690-8691.
c) La ieşirea din sat, în dreapta şose
lei ce duce la Şieuţ, se află o întinsă aşezare, poate aceeaşi cu cea de la pct. b,
de pe suprafaţa căreia am cules în 1979
ceramică măruntă de epoca bronzului. De
aici, în colecţia şcolară Şieu a ajuns o
toartă de ceaşcă de
tip Noua 1 u (pl.
XL VI/4), pe care am desenat-o în 1982.
Nu s-au făcut alte cercetări.
ză 11:!

S1NMIHAIU DE C1MPIE

a) Din punctul "Ciorotei", loc situat
la ieşirea din sat, în dreapta drumului
ce duce la spre Miceştii de Cîmpie, în
Muz. Bistriţa (inv. 8397-8428) au ajuns
fragmente ceramice aparţinând mai multor epoci, între care şi Bronzului târziu,
c. Wietenberg şi Noua (pl. XLV/5-9). Nu
s-au făcut alte cercetări, deşi, probabil, la aceste descoperiri se referea Şt.
Dănilă când menţiona localitatea în rândul celor cu descoperiri de tip Wietenberg 109 .
b) O altă aşezare de epoc.a bronzului,
cultura Noua 110 se află în punctul "Podişele", loc situat la intrarea în sat dinspre Sângeorzu Nou şi la cea. 300 m de
şosea. Aici, în 1980, arături adânci efectuate pentru o livadă intensivă au deranjat o mică aşezare de epoca bronzului de pe suprafaţa căreia am cules împreună cu C. Gaiu
ceramică (pl. XL V,'
10-15) şi o râşniţă plată de andezit. Materialele se păstrează în Muz. Bistriţa.
c) In Muz. Cluj (inv. 211) se află o
seceră de bronz cu buton de tip Pecica

ŞIEU-MAGHERUŞ

a) Pe dealul "Hegheriş" sau "Cetate"
cum mai este cunoscut în literatura de
specialitate, se menţionează existenţa unei "cetăţi de pământ" m. Aici, în 1959
Şt. Dănilă a efectuat un mic sondaj arheologic m, reluat in anul următor în colaborare cu N. Vlassa 116. Cu prilejul acestor cercetări au fost descoperite materiale arheologice ce aparţin epocii bronzului, Latene-ului şi sec. XIV-XV. Materialele de epoca bronzului (pl. XL VI/
5-15) aparţin c. Wi_etenberg, aşa cum,

Jl:7 Semnalare G. Marinescu, Apulum, 17,
p. 96-97, n. 21, nr. 19.
JGB M. Roska, Rep., p. 261, nr. 88 cu bibl.
mai veche. Vezi şi A. D. Alexandrescu, Dacia,

llt

L Marţian, Rep., nr. 658 ; G. Marinescu,
pl. VI/1.

Ma;isia, 10, p. 48,
113 Semnalare
7, p. 57, nr. 37.
114 M. Roska,
veche.
115 Vezi PM,

NS, 10, 1966, p. 171.
Jlkl Vezi PM, 1964, p. 46, n. 1.
llu Semnalare
G. Marinescu, în ThracoDacica, 7, p. 57, nr. 36.
m M. Petrescu-Dimboviţa, PBF, 18, 1978,
1, p. 17, nr. 158, pl. 279j158.

G. Marinescu, Thraco-Dacica,

Rep., p. 240/5, cu bibl. mai

1960, p. 153;
D. Popescu,
SCIV, 12, 1961, 2, p. 137.
116 N. Vlassa, Şt. Dănilă, Apulum, 6, 1967,

p. 39

şi

urm.
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dealtfel, credeau şi autorii săpălurii 117 .
Ceramica pe care o prezentăm acum 1 'Oi
se păstrează în Muz. Bistriţa, inv. 34013501 şi 8577-8589.
b) La poalele dealului "Cetăţii" se afla o întinsă aşezare de epoca bronzului
distrusă în cea mai mare parte de arături
adânci 119.
c) O altă aşezare de epoca bronzuLui (c. Wi~tenberg şi Noua) no) a fost depistată în 1960 de Şt. Dănilă în p!:_J.nctul
"Intre hotare" sau "Pe şes", loc situat la
cea. 500 m de ultimele case, în dreapta
şoselei ce duce la Bistriţa. Aşezarea a
fost în cea mai mare parte distrusă de
arături adânci făcute pentru înfiinţarea
unei livezi intensive. Materialul ceramic
(pl. XLVI/16-18 şi pl. XLVII/1-4) se
păstrează în Muz. Bistriţa,
inv. 33933395, 3397-3398 ; 8963, 8965, 8970 etc.
d) In vatra satului, respectiv în jurul
fostului sediu al CAP-ului, în l\;luz. Bistriţa a ajuns
material ceramic (inv.
8548-8550 c. Noua; 8553-8554, c. Weitenberg) de epoca bronzului.
e) Fără precizări topografice, pc teritoriul satului se semnalează descoperirea unui cuţit curb de piatră databil în
epoca bronzului 121.

acum prezentată a fost desenată de mine
în iul. 1985 în col. sătească Şieu-Odorhei.
b) Din partea de vest a satului, de pe
terasa cu morminte de sec. XIX, în col.
lVIuz. Bistriţa (inv. 8371-8396) a ajuns
ceramică
măruntă,
databilă în bronz
timpuriu 124. Nu s-au făcut alte cercetări.

c) In col. Şieu-Odorhei se păstrează
un topor perforat din diorit găsit întâmplător în punctul '"Podereiul Odorheiului". Toporul se da teză în epoca. bronzului.
..
d) In aceeaşi colecţie se păstrează ceramică de epoca bronzului găsită în vatra satului, în punctele "La Mălinaş" (pl.
XLVII/17-18) şi "La Cupşa" (pl. XLVII/
19-20 şi pl. XLVIII/1).
e) O mare aşezare de epoca bronzului a fost depistată de Luşcan Marţian în
punctul "Somoştoauă", loc situat pe terasa înaltă a Şieului, în dreptul satului
Şintereag. De aici în col. sătească Şieu
Odorhei a ajuns multă ceram1ca (pl.
XLVIII/2-6) de epoca bronzului, cullura Wietenberg şi Noua l:l6.
ŞIEUT

a) In vatra satului se semnalează descoperirea întâmplătoare a unui vas-sac
de tip Noua ce provine, foarte probabil,
dintr-un mormânt m.
b) O mică aşezare de epoca bronzului
(c. Wietenberg şi, probabil Noua 128) se
află în punctul "Peste vale", loc situat în
imediata apropiere a podului CFR. De
aici, în Muz. Bistriţa (inv. 9462-9471) a
ajuns ceramică tipică (pl. XLVIII/7-9).
În 1979 aşezarea a fost redescoperită de
noi, prilej cu care s-a recoltat ceramică
măruntă de epoca bronzului.
c) O altă aşezare de epoca bronzului
(c. Wietenberg şi, probabil, Noua) se a-

ŞIEU-ODORHEI

a) In . colecţia sătească Şieu-Odorhei
se află ceramică de epoca bronzului (c.
Wietenberg), fusaiole şi o greutate ? de
plasă pescuit din piatră (pl. XL VII/316) găsite de Luşcan Marţian prin cercetări de suprafaţă în punctul ",ntre pă
raie". Tot din acest punct provin : un
topor perforat de piatră i 22 şi un celt de
tip transilvănean l:!:l, ambele piese fiind
databile în epoca bronzului. Ceramica
117

Ibid., p. 46.

118 Semnalăm

că ceramica prezen6, şi care aparţine in(cu excepţia ceştii de
Ia nr. 3 care este mai târzie, vezi G. Marinescu.
Marisia, 13-14, p. 28-29), nu se mai află in
Muz. Bistriţa,
ea rărnânând, probabil, la N.
Vlassa.
119 G. Marinescu, RB, 7, p. 7 cu il.
120 Semnalare G. Marinescu în Thraco-Dacica, 7, p. 57, nr. 38.
m Şt. Dănilă, G. Marinescu, FI, 3, p. 21,
pl. XV j3.
l?l l bid .. p. 19. pl. VI /2.
123 G. Marinescu, Şt. Dănilă. FI, 3, p. 67
şi urm., pl. Ilf5.

faptul

tată In Apulum, 6, fig.
tr-adevăr c. Wietenberg

1l4

la această descoperire se re(PM, 1964, p. 46, n. 1 şi Materiale, 9, p. 427, n. 4), atribuind-o c. Wletenberg.
1~5 G. Marinescu,
Marisia, 10, p. 49, pl.
VI/3.
l2G Aici a făcut în ultimii ani săpături G.
Rădulescu. Materialele, multe de epoca bronzului, sunt incă inedite.
m G. Marinescu, Marisia, 13-14, p. 2930, pl. XXIV /4.
128 Semnalare G. Marinescu in Thraco-Dacica, 7, p. 57, nr. 39.
ferea

Probabil

că

Şt. Dănilă
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flă in Yatra satului. Aici, cu prilejul să
pării fundaţiilor

b) Cu prilejul unor cercetări de suprafaţă pe care le-am întreprins în oct.
1977 împreună cu C. Gaiu, am identifi-

local al şcolii
(1966) a apărut ceramică tipică ajunsă L<
Muz. Bistriţa (inv. 8528-8536) şi în
col. şcolară organizată de prof. I. Cernucan, (pl. XLVIII/10-14 şi pl. XLIX/1).
noului

cat mai multe aşezări de epoca bronzului de pe suprafaţa cărora am cules ceramică
măruntă.
Astfel de aşezări se
află în punctele "La curmătură'· EJ, "La
Mireş", la "Savinca" (probabil c. _Noua) ~i
în punctul "Ochi" sau "Gura M1reşulul"
de unde provine un buton de toartă de
tip Noua (pl. L/4). Materialele 1n Muz.

ŞINTEREAG

a) Dintr-un loc neprecizat, în r-.1uz.
Cluj (inv. 10028) a ajuns un celt de
bronz 129 databil în Bronz D sau Ha timpuriu.
b) O întinsă aşezare de epoca bronzului (c. Wietenberg şi Noua), distrusă în
parte de arături adânci pentru o livadă
intensivă a fost depistată la intrarea in
sat, dinspre Bistriţa, în jurul fostuluj
SMA 130,
c) In vatra satului, în punctul "Horhiz", de lângă biserica reformată şi in
jurul casei Mocodean Ioan, Şt. Dănilă, a
găsit ceramică măruntă, databilă în epoca bronzului 13 1 (pl. XLIX/2). Materialul
ceramic în Muz. Bistriţa (inv. 94569458). !n 1971 am reluat cercetările, gă
sind noi materiale de tip Wietenberg (pl.
XLIX/3-5). Şi aceste materiale se păs
trează în Muz. Bistriţa.
d) !n apropierea cantonului CFR, în
stânga liniei ferate ce duce la Cociu-Nă
săud, în 1974, cu ocazia executării unor
şanţuri de desecare au apărut urme arheologice (gropi, locuinţe-bordei, oase animale etc.). Am recuperat ceramică de
bronz timpuriu şi o râşniţă plată de andezit. Nu am putut, din păcate, să facem un sondaj arheologic. Materialul (pl.
XLIX/6-11 şi pl. Lf1-2) se păstrează în
Muz. Bistriţa (inv. 9509-9593 şi 1120411210).
ŞOPTERIU

(com.

Bistriţa.

c) Cu prilejul săpăturilor de dez';elire
a cimitirului carpic identificat în punctul La Romonţi" 134, au apărut urme de
locuÎre din epoca bronzului precum şi o
vatră simplă pe
care se afla o râşniţă
plată de andezit. Dintr-o _locuinţă-bordei.
adâncită la cea. 150 cm. Şl care n-a putut
fi, din păcate, dezvelită decât parţial, s-a
recuperat multă ceramică şi câteva frar;mente de tipare de lut, vitrificate ~pl.
L/5-11 şi LI/1-3). Aşezarea. apartme.
bronzului târziu. Toate matenalele se
păstrează in Muz. Bistriţa.
TEACA

a) La intrarea în sat, în stânga şos~
lei ce vine de la Bistriţa în 1959, cu pntejul construirii graj~urilor I~S~u_lui, au
apărut urme de locmre. Şt. Damla a recuperat multă ceramică şi un ac ~e bror;z
cu protuberanţe. Materialele au mtrat m
colecţiile Muz. Bistriţa (inv. 3688-375~).
Descoperirea a fost atribuită de Şt .. Danilă "în special primei epo7~ a ~leru
tui" 1:15 şi de M. Rusu "culturu Wietenberg faciesul târziu" 136• In realitate, materi;lul ceramic (pl. LI/4-13 şi pl. LII/
1) aparţine, în exclusivitate, Bronzului
târziu cultura Noua, ca şi acul de bronz
care ~ste, dealtfel, caracteristic acestei
culturi.
b) La cea. 2 km de aşe~ar_ea de .1~ l?c~:
a în vatra satului cu pnleJul ed1f1Caru
blocului de locuinţe al IAS-ului, au fost
recuperate materialele ceramice aparţi-

Urmeniş)

a) In colecţia şcolară din

localitate.

organizată de înv. ·Eugeniu Hănescu, se
păstrează un topor fragmentar de piatr~•
ce aparţine, tipologie, epocii bronzului U:'.

(pl. L/3).
12!1

M. Roska, Rep., p. 249, nr. 70 cu bibl.

JJJ Pentru alte descoperiri din acest punct
vezi G. Marinescu, Şt. Dănilă, FI, 4, p. 33 şi
urm.
s
134 G. Marinescu, N. Miriţoiu, Dacia, N •
31, 1987, p. 107 si urm.
135 Vezi PM, 1960, p. 154 ; Mate1'iale, 9, p.
437 si urm., fig. lOjl-9.
i36 M. Rusu, ArhMold, 2-3, p. 246, n. 35.

mai veche.
l:JO G. Marinescu, RB, 1, p. 7, pl. XV.

m Probabil

că

la această descoperire se re-

Şt. Dănilă (PM, 1964, p. 46, n. 1), când
menţiona la Şintereag o aşezare Wietenberg.
132 Şt. Dănilă, G. Marinescu, FI, 3, p. 19,

ferea

pl. XVj5.
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VERMEŞ

n.ând mai multor epoci intre care si f'pocii bronzului, cultura Noua (pl. LII '2).
Materialul ceramic în Muz. Bistriţa. im'.
R764. Nu s-au făcut alte cercetări.
c) La ieşirea din sat, pe culmea dealului şi la intersecţia cu drumul spre Ocniţa, de o parte şi de cealaltă a şoselei
in 1979 şi apoi în 1982 1:17 am descoperit
fragmente ceramice atipice ce aparţin, cu
probabilitate epocii bronzului na.

TONCIU (com.

(com.

Lechinţa)

a) Pe teritoriul satului se semnala,
din secolul trecut 1 4~ descoperircn
unui coif şi a unei săbii de bronz. DatarE'a acestor piese in epoca bronzului estP
discutabilă. După descrierea lui Goos 144
ele aparţin mai probabil, Ha. timpuriu Vi 5 .
b) Din cercetări de suprafaţă sau mici
sondaje arheologice, în Muz. Bistriţa au
aiuns materiale de epoca bronzului gă
site pe teritoriul satului în mai multe
puncte. Astfel, din punctul "Pe poiană".
loc situat la sud de biserica evanghelică,
provin cioburi (inv. 6305, 6310) de tip
Noua (pl. LIII/6-7) iar din punctul .. GJodet" provin fragmente ceramice de tin
Wietenberg 146 (pl. LIII/8-14). !n 1955
lâncră căminul cultural s-au săpat
mai
multe gropi de siloz ocazie cu care au
fost recuperate de către St. Dănilă fn=~g
mente ceramice din diferite epoci. inclusiv de epoca bronzului (inv. 6344) precum şi un ac fragmentar de bronz. probabil de tip Rollenadel, (pl. LIII '15). ac
recrăsit frecvent în cultura Noua. Ceramică de epoca bronzului a mai apărut la
intrarea în sat, în dreapta drumului ce
vine de la Lechinta (inv. 9195-9196 ;
9201-9203); în punctul .,Pe fată". la ie. şi rea din sat, spre Sîne:eorzu Nou de
ttl"\de nrovine ceramică Wietenberg si un
lustruitor de cer~_mică (inv. fi439-6440)
nrecum şi pc .. Lotul şcolar" de unde. in
1990. în Muz. Bistrita a aiun~ ceramir!'i
rl~> tio Wietenberg şi, poate Noua
(pl.
LIII/16-20).
c) !ntr-o cercetare de suorafată pe
r;:Jre am efectuat-o în 1977 imnreună cu
C. Gaiu. în punctul ,.Pe toacă" ;:~m desconerit o mică aşezare antică din ari;:~.
căreia am. cules ceramică aoartinând mai
multor epoci între care si de euoca bronzului, c. Wietenberg şi Noua 147_ Materialul în Muz. Bistriţa (pl. LIV /1-8).
incă

Galaţii-Bistriţei)

Pe terasa de la NV de cantonul CFR
(linie îngustă) şi la NV de drumul ce
duce la Tonciu. în punctul "Dîmbul piet.ros" se află o mică aşezare an ti că de pe
suprafaţa căreia Şt. Dănilă a cules material arheologic aparţinând mai multor
epoci între care şi Bronzului târziu (pl.
LII/3-15 şi pl. LIII 11-5). Materialele se
păstrează în Muz. Bistriţa (inv.
85938638 ; 11266-11281).
Descoperirile de epoca bronzului au
fost atribuite de Şt. Dănilă culturii Wietenberg un, ulterior mai mulţi cercetători
opinând pentru o atribuire Wietenberg,
faza târzie cu posibile infiltraţii Suciu de
Sus sau Otomani tt.o. Tot de aici provin
şi trei cuţite curbe de piatră (pl. LII/5,
9. 14) dintre care două au fost publicate
de noi anterior Ht. Datarea acestor cuţi
te în Bronz D este asigrată atât tipologie cât şi de contextul arheologic în care
au fost găsite.
Aşa cum arătam cu alt prilej 14 2. materialul ce ne stă la dispozitie aparţine
doar culturii
Wie·,;enberg şi, eventual,
culturii Noua. Nici un ciob nu poate fi
sigur atribuit culturii Suciu de Sus sau
Otomani.
1J7 Cercetarea din 1982 a fost efectuată de
C. Gaiu.
138 Poate de aici provin vasele de tip Wielenberg III găsite "intre Teaca şi Reghin". Vezi
Z. Szekely, SCIV, VI, 1955, p. 851 şi urrn., fig.
5/1-2 şi K. Horedt, Dacia, 4, p. 114, nr. 158.
139 Vezi Materiale, 9, p. 427, n. 4.
14D M. Rusu, ArhMold, 2-3, p. 246, n. 3536; T. Bader, SCIV, 23, 1972, 4. p. 517, nr. 37;
J. Ordentlich, Crisia, 4, 1974, p. 146 şi urrn.,
etc.
141 Şt. Dănilă, G. Marinescu, FI, 3, p. 21,
pl. XI/5-6.
1q Vezi Apulum, 17, p. 99.

14JVezi Neigebauer, Dacien... , p. 292.
14-i Goos, Chronik ... , nr. 76.
145 A. D. Alexandrescu (Dacia, 10, p. 177),
care încadrează sabia in "tipul llişen·i" datAnd-o
deci in Ha At.
146 Probabil la aceste descoperiri făcea referiri Şt. Dănilă (PM, 1964, p. 46, n. 1 şi Materiale, 9, p. 427, n. 4), când menţiona la Vermeş aşezări de tip Wietenber,:!.
147 Vezi G. Marinescu, Martsia, 10, p. 50
~i sernnalare !n Thraco-Dacica, 7, p. 57, nr. 44 a.
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VI SUIA ·(cam.

Miccşti1

de. Câmpk)

ZORENI (cam. Sînmihaiu de Ctmpie)

Cercetări de suprafaţă efectuale de
Dănilă pe teri~oriul satului r:u
la identificarea şi semnalarea sum::t-

a) Din punctul "Faţa Zorii'', loc situat în2.inte de intrarea in sat, in dreapta drumului ce duce la Budeşti, în Muz.
Bistriţa (inv. 10198-10243) a ajuns, dh
cercetări de suprafaţă, material ceramic
(pl. LV/10-12) şi pl. LVI,1-4) ce apartine epocii bronzului cultura Wietenberg 150 şi Noua1:;1. Nu s-au făcut alte

a)

către Şt.

dus

ră 1'oS a mai multor aşezări de epoca br~;~
zului. Astfel, din punctul
,,feţişoil.l'J. ''
provin fragmente ceramicC' (inv. G 113~-6495) aparţinînd culturii Wietenberg 119
(pl. LIV /9-12) ; din punctul "Groapa
lupului" provin fragmente mărunte (inv.
5394-6395) de cioburi· de epo::a bronzului şi un perete de ceaşcă (pl. LIV /13) :
în vatra satului, cu prilejul săpării fundaţiilor noului local al şcolii (1965)
au
apărut fragmente ceramice din mai multe epoci între care şi de epoca bronzului
(inv. 6424-6428 ; 6445-6448}, cultura
Wietenberg (pl.LIV/14 şi pl. LV 1-8) şi,
poate, Noua.
b) In colecţia şcolară din localitate,
organizată de praf. 1. Moldovan, se păs
trează un ac de os cu capul perforat oblic (pl. LV/9). Piesa provine dintr-D descoperire izolată fapt, ·ce-i îngreuneaz[l
plasarea în timp. Este probabil că 8.parţ.ine culturii Noua.

cercetări.

b) O altă aşezare de epoca bronzului,
cultura Noua 15:.! şi, poate, Wietenberg 1 ::,~
se află în punctul ,.La fabrică", loc situat în faţa aşezării de la pct. a, dar în
stânga drumului ce duce la Budeşti. Material ceramic (pl. LVI/5-13) păstrat în
Muz. Bistriţa (inv. 9169-9183).
c) Din punctul ,,La curte", loc situat
în vatra satului, în Muz. Bistriţa a ajuns
o buză .de vas cu decor spiralic incizat
(pl. LV /14) ce aparţ.ine culturii Wietenberg, faza târzie.
d) Cioburi mărunte, probabil de epoca bronzului au ajuns in Muz. Bistriţa şi
din punctul "După coastă", loc situat la
1 km. de "Faţa zorii".

RECHERCHES ET DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUE
AU NORD-EST DE TRANSYLVANIE
(Resume)

presque totalment inedits. Si les decouvertes
appertenant a l'âge du bronze anciene sont reduites (Fântânele, Galatii Bistritei), les decou\·ertes de bronze tardif manifestees par la eulture Wietenberg et Noua, constituent un processus demographique explosif comprenant de
dizaines d'agglomerations rurales et de nombreux mâterieux archeeologiques. A l'epoque
tradive de la culture Wietenberg, on constate
toute une serie d'influence et infiltrations des
cultures Otomani et Suciu de Sus.

Reprenant ses preocuupations de mise en
valeur des materieux archeologique qui h::istent
au musee de Bistrita grâce a des recherches
systematiques on â des decouvertes de surface l'auteur presente un repertoire de nouvelles decouvertes de l'âge du bronze dans le
departement de Bistriţa-Năsăud. Par des recherches inedites et la mise en valeur de !'information ecrite, on a enregistre 192 sites archeologiques sur 70 de localites. La plupart des
decouvertes constitue le resu!tat des recherches recentes, les materiaux presentes etant

148 Vezi PM, 1964, p. 46, n. 1; SCIVA, "27,
1976, 1, p. 61, n. 1.
·
149 Semnalare G. Marinescu, Apulum, 17,
p. 97, n. 21, nt. 23.

1~
151

lbid., n. 21, nr. 25.
Semnalare G. Marinescu, Thraco-Dacica, 1, p. 57, nr. 46 a.
152 Ibid. nr. 46 b.
153 G. Marinescu, Apulum, 17, p. 97, n. 21,

nr. 24.
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pl. 1 - 1-8. Agrişu de Jos "Va:ra ~lui"; fl. Agrişu de Jos "Pe coastă";
10 Agri'u de Sus "Dealul Figii" ;"-ll-16. Albe~tii Bistrhiţei "Biserica
· eva;zgh.elic4•; 1i. Albe~ tii B.iftritei .,Poder6'1". Mărimea : 1, 2.
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Pl. l/J -

'

~cj

~·V

~-

~~

-

'

_::--

----

-~--.

·--:.- -.-- ...

1--13. /\rcalia .,La M ovt·z-..
a ; 14-:: !U.. ,·\n·a!ia" "Fânlallo:i<?"; 20-21. Archiud
"Hidiscut". Manmea: 12.
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'------------------------------Pl. IV -- 1. .1\rchiud "Bidişcut"; 2. Beudiu "Funrtoaia"; 3-7. Bidiu "CAP";
8-13. Ridiu "Sta nişte". Mărimea: 1_ 2.
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Pl. V -

1_._18. Bistrita .,ICHV".

Mărimea

1/2.
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Pl. VI -

1-11.

Bistriţa "Drumul

Bistriţa "Grajdurile lAS"";
T~rpiului" ; 15. Bistriţa

12.

Bistriţa

"Fabrica de

sticlă•;

13-14.

"Vama de jos'"; 16. Bistriţa ,.Cimitirul
nou": 17. Bistrita "Valea Ghinzii": lfl. Bistrita _Han... Mărimea 112.
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Pl. VJJ -

1, 7. Birla "Halta CF"R"; 2-6, 8-9. BirJa .,Livada intensivă .. ; l()....o1'5.
,Blăjenii de Jos .,La cruce... Mărimea : 1/2.
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Pl. VIII - 1-10. Blăjenii de Jos .,La cruce"; 11. Blăjenii de Jos .Fântâna de
sare.. ; 12-14. Bozieş ,.Valea Bozieşului"; 15. Bozieş .,Valea Bozieşului".
Mărimea : 1/2.

76

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

/
\

.

10
---

Pl. IX -

Bretea

1-3.

~Coasta

Bozieş

.,Valea Bozieşului"; 4. Braniştea ,.Vatra satului"; 5--6.
Balint'"; 7-8. Bretea .,In pruni"; 9-12. Bretea .,Poieni";
13-14. Bretea .. Fîntîna Jugastrului". Mărimea : 1/2.

lui
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' '-Pl. X -

1-2. Bretea .,Fdntâna Jugastrului" ; 3-16. Bretea .,Colnic".
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Mărimea

1/2,

L....!.

._,

Pl. XI __, 1-4 Bretea ~Colnic"; 5-11. Bretea "Valea Bretei"; 12-13. Budacu.
de Jos "Vatra satului". Mărimea: 1-J. 5-7. 10. 12-13 = 1/2.
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16
--1. Budeşti .,Vatra satului"; 2. Budeşti wValea merilor"; 3-5. Budeşti
"Tăuţi"; 6-7. Budeşti wZăpode"; 8-14. Budurleni "Intre păraie"; 16-17.

Pl. XII -

Bungard .,Cimitirul nou" ; 18-19. Bungard .. Intre vii". Mărimea :
2-3. 5--10. 13-14. 16-19 = 1/2.
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Pl. X/li I-9. Căianu Mic .. Calea Onii"; 10. Căianu Mic ..Vatra satului";
11-14. Cepari "Pe pleş" şi "Fântâna albă" ; 15. Chintelnic ,,Ştiu bei".
Mărimea : 1-14 = 1/2 ; 15 = 1/4.
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Pl. XIV -

1-14. Chintelnic "Ştiubei". Mărimea : 1, 12, 14
2---<11, 13 = 1/4.

=
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Pl. XV -

.

1-11. Chintelnic

.,Ştiubei". Mărimea:

1

1/4; 2-11
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1(2.

Pt. XVI -

1·-14. ChintelnlC·

"ş·zubez"
.
: 1/2.
. · M-anmea
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Pl. XV II -

1-11. Chintelnic

_---;,

.,Ştiubei". Mărimea:

1/2.
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Pl. XVIII -

1-15. Chintelnic ..Ştiubei .. : 16-22. Chiochiş. Mărimea: 1/2,
2-9 = piatră ; 10--12 ; 14-15 = bronz ; 13 = os.
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Pl. XIX -

1-14.
Chiochis
ele "d"
Chiochls
"DupdPeBereida'·;
·
·

M15ă---;-17.
Chiochiş
grxdtn""
nmea:
1-17 ,· .,Dupd
u
19 = 1;2. u
•. 18-19;

87

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

------------------·.
--------' -----a. ·. ..·<;}>
6

~~-a

l

.iL,f~-

Pl. XX 1-J. Chiochiş .,După Beregda" ; 4-7. Chiochiş .,După deal" ; ~10.
Chiochiş .,Râtul mic" ; 12-13. Chiraleş .,Pe deal". Mărimea : 1-10, 12-l,J = 1/2.
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1

Pl. XXI -

1-7. Chiraleş .,Pe deal"; 8-15. Chiuza .,Livada intensivă".
Mărime-d : 1-3, 8-15 = 1/2.
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Pl. XXII - 1-2. Ciceu-Mihăieşti .,Halta CFR.. ; 3-4. Ciceu-Mihăieşti "Livada
lAS"; 5. Coasta .,Vatra satului"; 6. Cristur-Şieu .. In baie"; 7-11. Cristur-Şieu
.,Fântâniţa.. ; 12. Cuşma .,Cetăţuie'". Mărimea: 1;2.
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Pl. XXIII 1. Cuşma .. Cetăţuie" ; 2. Delureni ,,Dosul Uilacului"; 3-8. Dipşa
.,Hodaie"; 9-•12. Dipşa .,Poderei"; 13-17. Dipşa .,Fundătura". Mărimea = 1/2.
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1

Pl. XXIV -

1-17.

Dipşa

.,Fundoaie".

Mărimea:

1-13

1/2 ; 14-17
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1/4.

f)------~

\'----~~)

Pl. XXV -

1-12.

Dipşa

.,Fundoaie... Mărimea
5, ll----12 -~ 1!2: 11 = os.

1-4, 6---7
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Pl. XXVI- 1-2. Domneşti "Grajudurile CAP"; 3-6. Dorolea .,Valea lui Tănase";
7-13. Dorolea .,Groapa Ghinzii"; 14---.17. Dorolea .,Grajdurile CAP"; 18. Feleac
.,Piatra mică". Mărimea : 1/2.
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Pl. XXVII -

'

'

'

1

1
1

1

8 •
1
1

1-2. Feleac .,Piatra micd.. ; 3-5. Figa "Poiana de mijloc"; 6-9.

Fântânele .,Pe lab"; 10-17. Galaţii Bistriţei .,Hrube". Mărimea: 1/2.
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Pl. XXVIII -

1-10. Ga1aţii Bistritei "Hrube", Lot 1969; 11-12. Galaţij Bistriţei
.. Hrube"; 13. Galaţii Bistriţei. Mărimea : 1/2.
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Pl. XXrJC- 1-5. Galaţii Bistriţe.i; 6-17. Ghinda ,.Podul paielor". Mărimea: 1/2.
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1 ..

Pl. XXX - 1-3. Ghi·nda "Podul paielor" ; 4-9. Ghinda "Plantaţia intenstvd'":
10-13. Hirean .,Pt! faţă"; 14. Jeica "Vatra satului"; 15-16. Jelna "Vatra. satului".
Mărimea : 1-13 = 1/2.
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Pl. XXXI - I--:-4. Jelna "Vatra satului"; 5. Jelna "Btsertca evangheltcă";
6. Jimbor ; 7-10. Lechinţa "Poderei'". Mărimea : 5-10 =- 1/2.
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PL XXXII -

1-13. Lechinta "Poderei". Mărimea : 1/2.
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....

Pl. XXXIII -

1-10. Lechinţa .,Poderei"; 11-12. Lechinţa .,Fizeş•.
Mărimea : 1-8, 11___.12 = 1/2.
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Pl. XXXIV - 1-2. Lechinţa "Poderez"; J-;j. Lechinţa .,Fizeş" ; 6-9. Lechinţa
.,Fabrica de zahăr"'; 10-11. Lechinţa .,La Savinca"; 12-13. Lechinţa .,Grajdurile·
CAP": l4. Livezile .,Răcişlog". Mărimea: 3-4, 6-14 = 1/2.
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Pl. XXXV __:, 1~15. Livezile ,.Rdcişlog". Mărimea: 1--8, 10~12, 14

103

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

=

11 2.

Pl. XXXVI -

1-16. Livezile

.,Răcişlog". Mărimea

: 1/2.
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Pl. XXXVII - 1-2. Matei ,.Valea lui Trifan .. ; 3-16. Micerştii de Câmpie
"Pe grui... Mărimea: 1-2, 4---e, 12-14, 16 = lfZ.
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1--J. M.iceştil de Clmpie; 4. .Miceştii de Câmpie .,SMA•; ~.
Mintiu; 7--1. Konor .,VIltr4 satulut•; 9-13. Monor .,PGienile Glecttnult&t";
1-l--15. Monor .,Nr4vl Luţulvl". Mirimea: 1/2,

Pl. XXXVIII -
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o

Pl. XXXIX - 1. Monor .,Pdrăul Luţului.. ; 2. Monor "Gar4.. ; 3. Morut .,Vala.şcut":
4-7. Ocniţa .,Osteze.. ; 8-11. Ocnita .,Cobrici"; 12-18. Ocniţa .,La Ştefălucu~.
Mărimea : 1-15 = 1/2.
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Pl. XL -

1-15. Podirei .,Vatra satulut" ; 16-19. Podirei .,Laz.v.ri".
Mărimea: 1-12, 15-18 = 1/2.
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- . ... ,. 7-12 . Rusu
de Sus
. "Lazu
ri" '·de
5--{i.
Jaurt...gradmt
. Mărimea
: 2-l6 -- 1/2.
Pl. K.LI
- 1--4. Podiret
" . 3-16.
Rusu
Sus Ragla
" Dupa.:· După
"După pădure , 1
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Pl. XLII -

1-6. Rusu de Sus .,După Jauri ; 7-12. Satu Nou .,Aluneasa".
Mărimea 1-4, 6, ~12 = 1/2.
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Pl. XLIII -

1. Satu Nou ,.Aluneasa•; 2-16. SArăţel ,.Dup4
Mărimea : 1-15 = 1/2 ~ 16 - 1/4.

grădini.
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"
1-J. Sigmir "Vatra satului .. : 4-5. Silivaşu de Câmpie "Budişte .. ;
6-10. Sângeorzu Nou "Grajdurile IAS"; 11-lll. Sângeorzu Nou "Livacfu
intensivă". Mărimea: 1--5, 7- 14. 16. 18 = lj2

Pl. XLIV -
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Pl. XLV - 1-4. Sângeorzu Nou .• Livada intensivă"; 5-9. Sinmihaiu de Câmpie
.,Ciorotei" ; 10-15. ,Sinmihaiul de Câmpie .. Podişele" ; 16-19. Strugureni.
Mărimea : 1/2.
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Pl. XLVJ -

1-4. Şieu nVatra satului.. ; 5-15. Şieu-Măgheruş "Hegheriş'"; 16--18.
Şieu-Măgheruş

nlntre hotare". Mărimea: 1/2.
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Pl. !'LVII -

paraie" ; 17-111
1~
ş·lE'U-Măgh
· ş"·leu-Odorh
· eruş
.Intr " ~otare• ; 5
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.. ~a Măltn:
Mănmea
: 1-19
ş ,=19-:o
Şieue1. Odorhei
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_upşa".
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1
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~-~
Pl. X.LVIIJ - 1. Şieu-Odorhei .,La Cupşa"; 2---(i. Şieu-Odorhei .,Şomoştoaud";
7---41. Şieuţ "Peste vale"; 10-14. Şieuţ .,Vatra satului... Mărimea: 2-14 = l/2.
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Pl. XLIX -

1. Şieuţ .,Vatra satului .. ; 2-5. Şintereag .,Horhiz"; 6-11. Şintereag
"Canton CFR". Mărimea : l, 4--11 = 1/2 ;' 2-3 = 1/4.
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Pl. L -

1-2. Şintereag .,Canton CFR"; 3. Şopteriu ; 4. Şopteriu .,Gura MiTeJUlui";
5-11. Şopteriu .,La Romonţi ... Mărimea: 1-5, 8, Il - = 1/2.
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Pl. LI -

t-3. Şopteriu "La Romonţi" ; 4-13. Teaca ,.Grajdurile rAS". Mărimea
2-6, 8-9, 11, 13 = 1/2.
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Pl. LII -

1. Teaca .,Grajdurile !AS"; 2. Teaca "Bloc !AS"; 3-lii. Tonciu
"Dâmbul pietrosu. Mărimea : 1, 3-10 =· 1/2.
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Pl. Llll -

Vermeş

1-5. Tonciu nDdmbul pietros"; 6-7. Vermeş .,Pe poiană"; 8-14.
.,Pe plodeţ"; 15. Vermeş .,Silozuri"; 16--20. Vermeş .. Lot şcolar".
Mărimea: 6-20 = 1/2.
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Pl. LIV - 1-8. Venneş "Pe toacd"; 9-12. Visuia .,Feţişoara"; 13. Visuia
"Groapa lupului"; 14. Visuia ~Şcaala nouă". Mărimea: 1-6, 8-14 = 1/2.
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Pl. LV -
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1-8. Visuia wŞcaaza nouă"; 9. Visuia; 10-12. Zorem "Faţa Zorii".
Mărimea: 1-7, 9, 11-12 = 1/2.
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Fl. LVI -

1......-4

Zoreni "Faţa Zorii" ; ~13. Zoreni ~La fabrică.. ; 14. Z~reni
,.La curte... Mărimea: 1-9, 12-14 = 1/2.
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NOI DESCOPERIRI MONETARE IN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CORNI<~I:.IU

GAIU, VIORICA

CRIŞAN,

In ultimii ani colecţia numismatică a
Muzeului judeţean din Bistriţa s-a îmbogăţit cu mai multe monede dacice, romane
şi bizantine descoperite întâmplător sau
prin cercetări sistematice pe teritoriul judeţului (pl. 1). Ele se adaugă numărului
mare de descoperiri arheologice şi numismatice (monede izolate şi tezaure) cunoscute anterior.
Cele din epoca dacică spre exemplu 1,
dar nu numai, dovedesc că populaţia din
această regiune a fost antrenată de timpuriu în schimburile comerciale, mărturie
stând între altele kantharosul (începutul
sec. III a. Ch.) de la Cepari ~. Aceste
schimburi realizate atât cu lumea grecoromană cât şi cu cea dacică au impus, în
unele cazuri, folosirea monedei ca mijlocitor în procesul de vânzare-cumpărare a

CRISTIAN GAZDAC

nalate doar sporadic în zonele nord-estice
ale Transilvaniei şi aminteam mai sus de
2xistenta celor de tip Adâncata-Mănăsti
rea. Prin urmare nici cea a monedelor de
lip Vârteju-Bucureşti nu ar fi imposibil,
ba chiar ar întări ideea legăturilor economice şi comerciale dintre diversele uniuni
de triburi geto-dacice din vremea respectivă. Dar din păcate provenienţa lor de
la Cuşma, indicată de deţinător, ridică
mari semne de întrebare şi nu excludem
ca ele să fi fost aduse din altă parte,
poate chiar din zona lor de origine. Poate
fi pusă şi problema sustragerii lor dintr-o
altă colecţie, dar nu cunoaştem vreo plângere în acest sens. Cele şase monede de
acest tip amintite de C. Moisil 1r. într-o
colecţie din Bucureşti poartă urme de refolosire, aspect care lipseşte pentru monedele din colecţia bistriţeană.
Cu toate deficienţele în fixarea locului
::le provenienţă pentru cele şase monede
de tip Vârteju-Bucureşti, considerăm
apariţia lor ca extrem de importantă pentru colecţia numismatică a muzeului din

mărfurilor.

Incă din "prima fază principală de dezvoltare" :l a monetăriei geto-dacice în aşe
zările de aici au apărut monede cum sunt
cele de tipul .,călăreţul cu pasăre"; (Prundu Bârgăului) \ Crişeni-Berchieş ", Tonciu 11 şi Prundu Jibelea '· Din a doua fază
a aceleiaşi monetării sunt semnalate descopenn de tipul Adâncata-Mănăstirea
(Bistriţa) R, Medieşul Aurit (Luşca, oraşul
Năsăud) 9 , Răduleşti-Hunedoara (Teaca) 1o
şi Aiud-Cugir (Sângeorzu Nou) 11.
1. Cu mai mulţi ani în urmă au intrat
in colecţia muzeului bistriţean un număr
de şase monede de tip Vârteju-Bucureşti.
Cu toate că informaţiile date de către deţinător rămân suspecte, am ţinut să facem
cunoscute aceste piese deoarece ele sunt
o raritate în Transilvania (Braşov 1~ şi
Reci n, pl. 2) şi cu atât mai mult într-un
punct atât de nordic şi de distanţat în
spaţiu de locul de emisiune. Din descoperirile de până acum reiese că, în general,
monedele extracarpatice sudice sunt sem-

Bistriţa.

2. Dintr-o descoperire îniâmplătoare
de pe teritoriul localităţii Prundu Bârgău
lui, au ajuns în colectia muzeului din
Bistriţa două monede romane. Monedele
au apărut cu ocazia lucrărilor agricole în
partea de sat "Valea Secului" pe grădina
cetăţeanului Butaciu Emil. Din aceeaşi localitate, aflată dincolo de limes, se mai
semnalase anterior o descoperire monetară romană, un sestret de la Philipus
Arabus 1:..
3. In iulie 1994 am găsit, cu ocazia
unei cercetări de suprafaţă, în vatra satului Silivaşul de Câmpie, la marginea
drumului care duce spre biserica de lemn
din cimitir, pe suprafaţa unei aşezări de
epocă romană, un sestet extrem de corodat.
7. Idem, Op. cit., p. 156.
Il. Idem, Op. clt., p. 207.
9. Idem, Op. cit., p. 291.
te. Idem, Op. cit., p. 303.

1. Pentru epoca dacică vezi V. Crişan, in
ActaMN. 32, sub tipar.
2. 1. H. Crişan, Civilizaţia geto-dacică, Bucureşti, 1993, p. 199.
3. C. Preda, Monedele geto-dacilor, Bucu·
reşti, 1973, p. 49.
4. Idem, Op. cit., p. 72.
5. Idem, Op. cit., p. 100.
6. Idem, Op. cit., p. 105.

11. Idem, Op. cit., p. 297.
12. Idem, Op. cit., p. 236.
13. Z. Szekely, SCN, VI, 1975, p. 175 nr. 3.,z
14. C. Moisil, CNA, 1934, p. 73-74. C. Preda,
Op. cit., p. 242.
15. G. Marinescu, FI, 6, 1989, p. 22.
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Monedele de la nr. 2 şi 3 întregesc repertoriul descoperirilor de epocă romană
din judeţ 16 şi aduc noi contribuţii la circulaţia monetară în această epocă 11_
4. Cu mai mulţi ani în urmă au ajuns
în colecţia sătească din Maieru două monede din bronz având indicat ca loc de
descoperire localitatea Anieş. Una dintre
mol'.ede greu determinabilă este sigur
romană târzie 18, cealaltă bizantină de la
Iustinian. Monedele bizantine au pătruns

in cantităţi extrem de reduse în l'.ordul
Transilvaniei unde în afara unor emisiuni de aur 1!1 apar puţine monede de
schimb 20 .
Descoperirile monetare semnalate îmbogăţesc cu noi date repertoriul arheologic al judeţului Bistriţa-Năsăud şi introduc în circuitul ştiinţific noi documente
din această categorie.
Prezentăm
în continuare catalogul
descoperirilor amintite :

16. Ibidem, p. 5-66.
17. Dăm mai jos lista

(G. Marinescu, Op. cit., p. 21) ; Orheiu Bistri- pe teritoriul castrului au fost găsite numeroase monede care se înşiră de la Traian la
.'\.lexandrus Severus (M. Macrea, D. Protase,
Şt. Dănilă, SClV, 18, 1967, 1, p. 116) ; Orosfaia - un clenar de la Domiţianus şi un altul
de la Iulia Domna (G. Marinescu, Op. cit., p.
21) ; Ragla - o monedă de la Traian este amintită in colecţia gimnaziului românesc din Nă
~ăud (G. Marinescu, Op. cit., p. 22) şi alte dom!
monede de bronz sunt semnalate într-o colecţie particulară din Bistriţa) ; Rebrişoara (1. Marţian, ArhErt, 24, '1904, p. 357) ; Reteag
- monede romane care ajung până la Decius
sunt semnalate mai demult din această localitate (C. Seidl, Chronic der arch. Funde in der
osterr. Moarchie, I, p. 31. apud M. Marcea,
AISC, 3, 1936-1940, p. 279) ; Sân9eorzu Nou
- doi denari de la Antoninus Pius au intrat
în colecţia gimnaziului evanghelic din Bistriţa
(Programm Bistritz, 1888-1889, p. 16; ibidem,
1889-1890, p. 55) şi un altul intrat in 1885 (ibidem, 1885-1886, p. 36), alte monede fiind semnalate mai demult sau mai recent (C. Gross,
AVSI-, XIII, p. 276; G. lVIarinPscu, Op. cit.•
p. 24) ; Sânicoară - un denar de la Faustina
Senior şi altul de la Septimius Severus (G. Marinescu, Op. cit., p. 25) ; Şieu Odorhei - sestret
Alexander Severus (ibidem, p. 26) ; Teaca - o
monedă din bronz de la Iulia Mamea şi denari
cu emitenţi neprecizaţi au intrat in colecţia
gimnaziului evanghelic din Bistriţa (Proqramm
Bistritz, 1860/1861, p. 47; ibidem, 1879/l!lBO,
p. 12) ; Visuia tezaur monetar cuprinzând
797 denari romani imperiali (E. Chirilă, N. Gudea, G. Marinescu, ActaMP, 9, p. 111-136).
18. La Anieş s-a găsit inainte de 1848 un tezaur monetar cuprinzând emisiuni de la Maximinus Daza, Maxentius, Constantius II (Şt.
Başotă, AS, 26, 1939, p. 79-80 ; K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei in sec. IV-XIII,
Bucureşti, 1958, p. 29.
19. Theodosius II (Cepari, Borleasa - D. Protase, SCIV, 10, 1959, 2, p. 475-485 ; C. Gaiu,
ActaMP, 3, 1979, p. 535) ; Leon I (Albeştii Bistriţei Programm Bistritz, 1866/1867, p. 77) ;
Iustinian (Beclean, A. Kiss, CommaArchHung,
1' 1991, p. 123).
20. În 1860 intrau in colecţja gimnaziului
din Bistriţa două monede bizantine (Programm
Bistritz, 1859/1860, p. 65~ donate de magistratul Georg Krauss.

localităţilor cu descoepocă romană din judeţui

ţei

periri monetare de
Bistriţa-Năsăud :
Arcalia- denar Alexandrus
Severus (G. Marinescu, Op. cit., p. 6-7) ; Bistriţa (in colecţia gimnaziului evanghelic au intrat mai multe monede romane găsite pe teritoriul oraşului intre care doi denari de la Antonius Pius, unul de la Marcus Aurelius (Prdgramm Bistritz, 1862/1863, p. 29 ; ibidem. lf!d4 '
1885 . p. 61 ; ibidem, 1897/1898, p. 62 ; ibidem.
1917/1918, p. 16) alte două monede s-au găsit
in zona Vămii vechi in 1959 (G. Marinescu, Op.
cit., p. 7) ; Budeşti - 4 monede romane de la
Hadrianus (2), Marcus Aurelius (1), Plautilla
(1), (G. Marinescu, Op. cit., p. 9-10) ; Cepari
- 1 denar de la C. Cassius (Programm Bistritz,
1897/1898. p. 62). altul de la Sabina Augusta
(Programm Bistritz, 1901/1902, p. 25) şi un altul de la Antoninus Augustus găsit în .. Krumrnen Teilen" (Programm Bistritz, 1885-1886, p.
36) ; Chiraleşti - 1 denar de la Vespasian gă
sit într-o urnă ( Programm Bistritz, 1897/1898,
p. 62) ; Chiuza - o monedă de la Decius (G.
Marinescu, Op. cit., p. 11) ; Ciceu-Corabia - un
denar de la Traian intr-o colecţie particulară ;
Ciceu-Giurgeşti un denar de la Antoniw;
Pius (G. Marinescu, Op. cit., p. ll) ; Cristeştii
Ciceului, (TIR, L 35, p. 36) ; Cri.~tur .)ieu (I.
Marţian,

Repertoriul arheologic pentru Ardeal,
1920, nr. 657) ; Cuşma - monede imperiale romane (C. Gross, AVSL, XIII, 1876.
p. 289) : Dorolea - monede romane de argint
şi bronz (I. Marţian. Op. cit., nr. 237) ; Galaţii
Bistriţei un denar hibrid (Şt. Dănilă, T.
Winkler. AS, p. 334-337) ; Ilişua - monedele
găsite aici se înseriază de la Vespasian la Philipus Arabus ; Lechinţa - un denar de argint
a intrat in colecţia gimnaziului evanghelic din
Bistriţa in 1860 (Programm Bistritz, 1860-1861,
p. 47) ; Livezile - pe teritoriul castrului s-a gă
sit o monedă de branz nedeterminabilă (D.
Protase, Şt. Dănilă SCIV, 19, 1968, p. 536) ;
Negrileşti monede romane sunt semnalate
de pe burgusul din hotarul localităţii (T l R•
L 35, p. 52-53) ; Năsăud - in colecţia lui Iulian Marţian se găseau mai multe monede republicane şi imperiale romane (Arhivele Statului Bistriţa, fond V. Şotropa); Ocniţa un
sestret de la Septimisus Severus s-a găsit pe
9u~rafaţa aşezării din punctul .. La Ştefălucu"
Şi o alta de la Plautilla în punctul .,Pe Ştiob"
Bistriţa,
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NEW MONET ARY DISCOVERIES FROM
BJSTRITA-NASAUD COUNTRY
(ABSTRACT)
This article pres.ents some coins which were
enregistred in the collections of museum from
Bistriţa in the last years. Cronologically these
are:
1) Six dacians coins of type Vîrteju-Bucureşti, which were collected from a person who
lives in Cuşma. It is unknon if these coins
other place. If these coins really come from
village that means that economic connections
and comercial
between Dacians tribes stil!
exist. It is known that in this area were descovered other Dacian monetary types as Adân-

cata-Mănăstirea,
Crişeni-Berchieş,
Tonciu,
Prundu-Jibelea, Medieşul Aurit, Răduleşti-Hu_
nedoara and Aiud-Cugir.
2) Two roman coins : dupondius of Trajan
(but it could not be dated exacttlly) and an as
of Severus Alexander (years 231-235) carne
from Prundu-Bârgăului, place "Valea Secului".
3) A sertert (unidentified) carne from Silivaşul de Câmpie village.
4) An aes 3 (unidentified) and a byrantine
coin (20 nummia) from Justinian (years 563~fi4) carne from Anieş village.

CATALOG
il.

CUŞMA

Ax : 6

(?)

0=22,4 mm ; d=20.8 mm ; G=7,31 g.

C. l'recla, P. 217, nr. 9 (pl. Xl.II, 6).

Av: partea bombată ştearsă; din bărbie se
o glcbulă întreagă şi parţial a doua.
Rv : capul şi pieptul calului şters ; piciorul
posterior şi coada se observă parţial datorită

a) Imitaţie după tetradrahmele lui Filip II
(fig. 3 nr. 1).
Ax : 10
0=22,4 mm : d=21,8 mm ; G=7,G2 g.
C. Preda, p. 216, nr. 1 (pl. XLII, 1),
var: Av : alcătuit din 5 linii inclinate spre
stânga ; bărbia alcătuită din trei globule.
Rv. : coada nu se mai observă datorită necentrării ştanţei, călăreţul reprezentat prin două
globule apropiate.

pi\strează

necentrării ştanţei.

2. PRUNDUL BÂRGAULUI
a) Dupondius Traian (fig. 4 nr. 1)
0=26,6 mm; G=9,84 g.
Stare de conservare proastă.
Av: cap dr. cu coroană radială
Rv : divinitate şezând stânga.
Ax: 7

b. Imitaţie după tetradr<1hmele lui Filip II
(fig. 3 nr. 2).
.
Ax :10
0=24,9 mm d=22,2 mm G=7,03 g.
C. Preda, p. 219, nr. 28 (pl. XVLIII, 13)

nedatabilă

c) Imitaţie după tetradrahmele lui Filip II
(fig. nr. 3).
Ax: 4
0=23.1 mm: G=7,17 g.
C. Preda, p. 222, nr. 53 (pl. XLV, 8).
var : Av: apar două globule la bărbie; sub
cele două ova1e e~te un semicerc din care
pleacă trei linii dispuse în unghi ascuţit.
Rv : capul, pieptul şi picioarele din faţă ale
calului sunt şterse : cele trei globule care reprezintă călăreţul dispuse linear cu orientare
în jos.

b) As Severus Alexander (fig. 4 nr. 2)
Ax : 12
0=26,6 mm ; G=8,59 g.
RIC IV. 2, p. 120, nr. 637, Roma a 231-235

3. SILIV AŞUL DE CÂMPIE
a) Sestret (fig. 4 rir. 3).
Ax: 6
0=31,5 mm; G=19,27 g.
sta1·e de conservare proastă
Av : cap laureat dr.
Rv : personaj mergând st.
necleterminabil

d) Imitaţie după tetradrahmele lui Filip II
(fig. 3 nr. 4l.
Ax : 6
0=22,2 mm : <1=20,4 mm ; G=7,42 g.
C. Preda, P. 218, nr. 17 (pl. XLII, 2).
var: Av: firele de păr de deasupra frunţii
redate prin linii înclinate spre stânga ; ovalul
mic al feţei dispus mai în spate decât cel lung;
două din globulele bărbiei sunt şterse.
Rv : pieptul calului nu e alungit ; două globule pentru călăreţ.

4.

ANTEŞ

a) Aes 3 (fig. 4 nr. 4).
stare de conservare proastă
0=13,5 mm;
G=l,33 g.
Av: <'!ap dr.
Rv : ilizibil
nedeterminabil

e) Imitaţie după tetradrahmele lui Filip Il
(fig. 3 nr. 5).
Ax: 5
0=21,7 mm; d=20,05 mm; G=7,14 g.
C. Preda, p. 217, nr. 9 (pl. XLII, 9).
var: Av: trei globule din bărbie foarte şterse .
. Rv :. capul calului şters ; piciorul drept postenor lipseşte datorită necentrării ştanţei.
f) Imitaţie după tetradrahmele lui Filip Il
(fig. 3 nr. 5).

b) Moneda bizantină "K" (20 nummia), Iustinian (fig. 4 nr. 6)
0=22,6 mm ; G=5,21 g.
A v : ... IVSTI NI
Rv : K spre dreapta, [AN]NO ; rn exergă
TES; XXX/!!!!
WROTH, p. 41, nr. 160, THESSALONICA a.
37=563-564.
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JUDETUL BiSTRiTA-NĂSĂUO
1

Legerdă:
o

•

~

10

151lm

')

• 2

.63
Â"
Pl.

1 -

Harta

jucle~ului

Bistriţa-Năsăud

cu descoperirile monetare semnalate

în text : 1. dacice ; 2. romane : 3. post-romane ; 4. bizantine.
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Pl. II

Harta descoperirilor monetare de tip Vârteju-Bucureşti, apud G. Preda,
Mouedele getu-dacilor, Bucureşti , 1973.
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Pl. 1}J -

1-G. Monedele dacice de la

Cuşma (?).
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Pl. IV -

1-2. Brundu Bâraăului

3. Silivaşu de Câmpie; 4-5. Anieş .
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TEZAURUL MONETAR ROMAN IMPERIAL
APULUM 1 RESTUDIAT *

CRISTIAN GAZDAC

In septembrie 1867, la Alba Iulia, în
ruinele Palatului principelui Transilvaniei - colţul de sud-vest al castrului legiunii a XIII-a Gemina (fig. 1) - , astăzi
reşedinţa Episcopiei romano-catolice (fig.
1) 1, a fost descoperit într-un vas cu capac, un tezaur monetar roman 1 . Din lotul de 700 de monete au fost fost recuperate şi cercetate 612 piese, dintre care
610 dcnari imperiali şi două drahme ..
De studierea acestui tezaur s-a ocupat
H. Finaly :l. El a precizat locul, condiţiile
de descoperire, numărul total de monete,
precum şi cel al pieselor recuperate. De
asemenea a întocmit catalogul tezaurului, descriind fiecare tip de monetă. Folosind ca determinator editia întâia a lucrării lui H. Cohen, H. FimUy a reuşit determinarea a 598 de piese din cele 612.
Aflat la acea dată la începutul carierei

sale de cercetător, H. Finăly nu a r!at o
interpretare tezaurului. Totuşi, faptul că
studiul său a fost publicat în limba latină a reprezentat un mare avan!aj atât
pentru cărtura•·ii epocii, cât şi pclttru t;eneraţiile următ0a1 e de speciali~:ti.
Din nehi'icirc lczaurul s-a pierdut.
Foarte probabil. chiar dacă tezaurul n
intrat într-o coleC'ţie muzeală, "moda" e-pocii de a "sparge" unitatea intrinsecă a
lui prin expunerea monetelor pe emitenţi, alături de alte piese similare str.<\ine.
face ca identificarea pieselor din acest
tezaur să ne fie imposibilă.
In anii u.rmători, acest 1ezaur nu a
stârnit prea mult interesul cercetătorilor.
L-a menţionat întâi B. Mitrca 1. apoi D.
Protase, c.are îl enumeră. în statistica !czaurelor romane din Dacia roma~"lă :i. Juditha \Yinkler il cuprinde în studiul Ci.r·culaţia monetară la Apulum, însă face o
atribuire greşită a pieselor pe emitenti 6,
Al. Popa doar il aminteşte 7, dar M. Macrea îl pomeneşte printre tezaurele îngropate, după opinia sa, datorită tulburări
lor din provincie, prilejuite de noile lupte cu barbarii după 180 p. Ch. s.

* Imi exprim graf.itudinea pentru dl. Rad>I
Ardevan care mi-a coordonat lucrarea.
1 Mulţumesc şi pe această cale domnilor
prof. univ. dr. Ioan Piso şi cercet. pr. dr. Adrian Rusu, pentru amabilitatea cu carE' mi-au
pus la dispoziţie planurile referitoare la castrul legiunii a XIII-a Gemina şi cel al cetătii
de tip Vauban de la Alba Iulia.
2 Este vorba de primul tezaur din seria celor patru descoperite la Apulum. Un al doilea
tezaur, ieşit la ive::tlă înainte de 1960, conţine
circa 160 de piese, recuperate fiind 115, de la
Septimius Severus - Gallienus (J. Winkler, în
ActaMN, II, 1965, p. 232-233). Al treilea tezaur. găsit în Hl07, contine 235 de bucăţi. din
care au fost determinat~ 224 : Septimius Seve··
rus - Aurelianus (M. Macrea, in AISC, IIT, p.
286 ; J. Winkler, in ActaMN, II, 1965, p. 233).
Al patrulea tezaur. descoperit in 1963. conţine
1209 de piese : Septimius Severus-Gallienus (V.
Pavel, în Apulum, IV, 1976, p. 73-97; Dacic;,
XXI. 1977, p. 377).
3 H. Finaly, în Erdcly Mtezcwn-Egylet t:uf\onyvci, IV· 1872, p. 24-40.

1 B. Mitrea, Le manete urbiche e coloniali
de l'lmpero romana trovate in Dacia, extras
din Atti del V Congresso nazwnale di studi
romani, ;:,{VIII, Roma, '1.940, p. 3.
5 D. Protase, Les tresors monetaires de la
Dacie romaine. Leu.r siqnification sociale-economique et ethno-politique, extras din Atti del
conqresso internazionale di numismatica 1961,
II, Foma. Hl65, vezi planşa.
6 J. Winkler, in
ActaMN, II, Cluj, 1965,
p. 231.
7
.
Al. Popa, Orasul roman Apulum, în Alba
Tulio 2000, Alba Iulia, 1975, p. 74-76.
8 M. Macrea, Viaţa in Dacia Roma11ă, Bucureşti, 1969. p. 76-77.
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Considerăm că - la peste un secol de
la descoperire şi in condiţiile apariţiei unor noi determinatoare - se impune restudierea tezaurului, conform posibilităţi
lor actuale. ln momentul de faţă cel mai
accesibil determinator este The Roman
Imperial Coinage (vom folosi în continuare prescurtarea RIC) 9 •
La restudierea tezaurului am plecat
de la reverificarea determinării lui H. Finaly, cu ediţiile întâia şi a doua ale lucrării lui H. Cohen, iar apoi am apelat la
RIC. Faptul că am utilizat RIC-ul ne-a
permis să determinăm toate cele 612
manete. Am alcătuit, totodată, un nou catalog al tezaurului (anexa 1). Lucrul cel
mai important al restudierii tezaurului a
fost faptul că prin folosirea acestui modern determinator am putut stabili corect
emitenţii monetelor (H. Finaly grupase
piesele după metoda lui H. Cohen) - anexa 2.
Pentru a ilustra compozitia tezaurului am intocmit următoarele tabele : distribuţia monetelor pe emitenti (anexa 3).
distribuţia monetelor pe emitenţii principali cu coeficientul intrării de monetă
pe an şi ·procentajul acestui coeficient (anexa 4), precum şi reprezentări grafice :
histograma tezaurului (fig. 2), curbele grafice atât pentru compoziţia efectivă a tezaurului cât şi pentru coeficientul intră
rii de manetă pe an (fig. 3).
Pe baza acestor date şi reprezentări
grafice putem afirma că este vorba de un
tezaur mijlociu ca volum (în Dacia tezaure mari sunt considerate cele cu peste
1000 de piese). Ca tip de acumulare, putem afirma că este o acumulare relativ
rapidă, de două generaţii, începută
sul::l
Traian şi continuată mai lent sub împă
raţii următori, pentru a se
termina în
timpul lui Commodus, ultima manetă datând din anul 185 p. Ch.
După valoarea (denari şi drahme)
şi
locul de descoperire - în interiorul fostului castru - persoana căreia i-a aparţinut tezaurul trebuie să fi avut legătu
ră cu· mediul militar, posibil cineva din
administraţia castrului apulens, mai ales

se

municipiul septimian nu se întemeiaîncă.

După .ultima manetă, acest tezaur pare
fi fost îngropat, - aşa cum am afirmat mai sus - nu mult după anul 185
p. Ch. Pentru interpretarea tezaurului, am
căutat analogii cu alte tezaure îngropate
sub Commodus, eliminându-le pe cele
descoperite pe teritoriul României, dar în
afara provinciei Dacia. AstfeL au rămas
în considerare tezaurele de la Butăieşti
(jud. Mehedinţi), Drăghiceni I (jud. Olt),
Dumbrăvioara (jud. Mureş), Poiana
Să
rată (jud. Covasna), la care am mai adă
ugat pe cel de la Lujerdiu (jud. Cluj), care
cuprinde şi o monetă de la Septimius Severus. Tezaurul de la Alba Iulia nefiind
integral recuperat (612 piese din 700), este
posibil, teoretic, ca între monetele nerecuperat~ să se fi aflat şi altele mai târzii
decât domnia lui Commodus. Dar este un
lucru cunoscut cil un lot de monetă este
reprezentativ pentru compozitia întregului tezaur. aşa cum afirmă, de altfel, B.
Mitrea 10 . Pentru mai mullă siguranţă, am
calculat procentajul coeficienţilor intră~
rii de manetă pe an pentru tezaurele Apulum I şi Lujerdiu. In urma compară
rii datelor s-a observat că nu există similitudini intre cele două 1ezaure. Deci, tezaurul Apulum I a fost îngropat în timpul lui Commodus şi nu mai târziu.
!n .ceea ce priveşte tezaurele din DaCia îngropate in vremea acestui împărat
(Drăghiceni I, Butăieşti,
Dumbrăvioara,
Poiana Sărată), procentajul coefici(:!nţilor
nu prezintă asemănări (anexa 5). Mai mult,
tezaurul de la, Butăiesti a fost. i.ngropat
puţin după 160 p. Ch., iar despre cel-de
la Drăghiceşti I nu se !::pecifică când se
datează ultima monetă
de la Commo:.:
dus il, dar acest tezaur este reluat deC.
Preda în studiul dorru1iei sale. despre tezaurele îngropate sub Marcus Aurelius şi
Commodus, ascunderea lui fiind pusă pe
seama. războaielor marcoma!).ice 12 . Deci,
este posibil ca şi tezaurul Drăghiceni 1
să se incheie tot la începutul domniei lui
Commodus. In ceea ce priveşte tezaurul
de Ia Dum bră vio(lra 1<1, J~tul se opreşte _la

să

1° B. Mitrea, în SCIV, 1V, 1953, ·3, p. ·614.
Şt. Chiţu, in· RevMuz, VIU, . 1971, nr. 3,
p. 261.
1~ Preda, în SCN, IX, 1989, p. 29-36.
13 C. Goos, în .4VSL, IX,· 1870, p. 52-63.

9 Un exempiar din acest determinator modern se află la Biblioteca Institutului de Ar··
heologie şi Istoria Artei din Cluj. Exemplare
din celelaltF'! determinatoare moderne se gă
sesc la Institutul de Arheologie din Bucureşti.

n
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cât ipoteza că îngroparea lui a avut, pro.o
babil, un motiv personal.

anul 183 p. Ch., dar recuperarea lui fiind
parţială, s;..ar putea ca încadrarea lui crohologică să ajungă într-o perioadă
mai
largă a domniei lui Commodus. Ar fi posibil, deci, să fie contemporan cu tezaurul Apulum I. Pc baza monetei celei mai
recente, tezaurul de la Poiana S&rată 1 ~
este îngropat după 192 p. Ch. 15, astfel că
nu poate avea a·:::eeaşi datare cu tezaurul
Apulum I. Mai mult, locul de descoperire al tezaurului este situat pe forntieră,
dar in afara provinciei, pe un drum circulat.
Putem astfel afirma că tezaurele îngropate în provincia Dacia sub Commodus sunt puţine, ele nu se grupează geografic, au modalităţi de alcătuire diferite, ultimele monete din cadrul lor au datări diverse, astfel că ele nu formează un
orizont de tezaure.
Privitor la cauza ingropării tez;~urului
Apulum I ne-am putea gândi, ipotetic, la
vreun eveniment politic al perioadei respective. Este cunoscut faptul că Historia
Augusta aminteşte situaţia creată in timpul lui Commodus, când provinciile Britannia, Germania şi Dacia nu-i recunosc
autoritatea (imperium cius recusantibus
provincialibus), tulburările fiind potolite
cu ajutorul generalilor săi, Clodius Albinus şi Pescenius Niger (quae omnia ista
per duces sedata sunt 16). Dar aceste "răz
vrătiri" au loc chiar la inceputul domniei
lui Commodus, iar tezaurul este îngropat
după 185 p. Ch.
· Alt eveniment ce ar fi putut determina îngroparea tezaurului este procesul
lui Caius Arrius Antoninus - fost guvernator al Daciei -. care are loc in 188/189
p. Ch. ii. Dar acest personaj îndeplinise
funcţia de legatus A.ttgu.sti pro praetorl!
consularis III Daciarum in (?) 175-177
p ..Ch. ts, astfel este greu de presupus că,
la data condamnării lui Caius Arrius Antoninus, cineva din administraţia militară a castrului de la Apulum ar fi avut de
suferit.
Eliminând cele două posibile cauze ale
ascunderii tezaurului, nu putem emite de-

ANEXA l. Catalogul monetelor din tezaurul
monetar
Apulum I

HOMA. Denari
1.
2.

Nero
RIC I, 52 (54-68 p. Ch.)
RJC 1, 56

1
1

Gal ba
3.
4.

RIC I, 4, 1 a (68-69 p. Ch.)
HIC 1, 22

1

1

Otho
5.

HIC I, 3, 1 (6!J p. Ch.)

1

Vespasianus
6.
Î.

tl.
0---13.
H-1!1.
15-21.
22-25.
2(i.

27.

28-33.
34.
35.

36-37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
H.
45-47.

48.

40 (72-73) p. Ch.)
42
52
65
"
mc 1r. 67 (73 p. Ch.)'
HIC II, 75 (74 p. Ch.)
mc 11, 77
HIC II, 83
mc II, 84
"
mc u. 90 (75 p. Ch.l
RIC II, 96 (76 p. Ch.)
HIC II. 99 b (76 p. Ch.). Desigur
că, în loc de COS III (care nu
există în RIC la acest tip), Ya fi
fost un COS VII deteriorat.
RIG II, 103 (77-78 p. C::h.)
RIC Il, 104
RIC II, 107
"
RIC II, 109 (78 p. Ch.)
RIC II, 110
"
RIC II, 117 (79 p. Ch.)
RIC II, 119
RIC Il, 120
"
RIC II, 124 (75-79 p. Ch.)
RIC II, 132 (79 p. Ch.)
HJC
HIC
RIC
J{IC

LI,
II,
II,
li,

1
J
1
5
2

!;
4

1
1
6
1

l
2
1
1
1

1
1
1
1
3
1

Vespasian·us: Titus (caesar)
49.

50.
51.

RIC Il, 172 (74 p. Ch.)
RIC II, 195 (77--<78 p. Ch.)
RIC II, 218 .(78-79 p. Ch.)

1
1
1

Vespasianus: Domitianus (caesar)
52.
53-55.
56.

C. Gous, in AEiH, I, 18Î7, p. 125.
RIC Il T. p. 393, nr. 23H.
SHA, Vita Commodi, 13, 5.
•1 1. Piso, Fasti provinciae Dc,ciae• teză de
doctorat, ms., Cluj, 1983, p. 86.
·
l8 Jdem, op. cit., p. 80.
H
15
16

RIC II, 232 (73 p. Ch). Var. Rv. :
acvilă în loc de cap uman
RIC II, 238 (76 p. Ch.)
HIC II, 248 (69-79 p. Ch.)

Ti tus
57.

RIC II. 10 (79 p. Ch.). Var. Ilv. :
lipsă PP
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1
3
1

II,
II.
II,
II,

12 (79 p. Ch.)
23 (80 p. Ch.)
24
..
31 (79-80 p. Ch.)

58.
59.
60.
61.

RIC
RIC
RIC
RIC

62.
63.
64.

RIC II, 41 (80 p. Ch.)
!RIC Il, 43
RIC Il, 47

1

131-132.
133.
134-135.
136-138.
139-142.
143-148.
149-150.
151-155.
156-159.
160-165.
166-178.
179-180.

1
1
1

Titus : Domitianus (caesar)
1
1
1

Titus : Iulia
65.

RIC Il, 56 (79-81 p. Ch.)

Titus : Divus Vespasianus
66.

RIC Il, 63 (80-81 p. Ch.)

67.
68.
69-71.

RIC II, 27 (82 p. Ch.)
RIC II, 91 (87 p. Ch.)
RIC II, 94
RIC II, 108
RIC II. 138
"
RIC II, 139 (88-89 p. Ch.)
RIC II, 140
"
RIC II, 144 (89 p. Ch.)
RIC li, 145
.,
RIC II, 148 (90 p. Ch.)
RIC II. 149
"
IHC Il. 154 (90-91 p. Ch.)
RTC II, 155 (91-B1 p. Ch.). Var.
Rv. : COS XIII
RIC Il, 167 (92 p. Ch.)
HIC II, 173
..
RIC II, 174 (92-93 p. Ch.). Var.
Av.: TRP X
RIC Il. 176 (93 p. Ch.)
RIC II, 177
RIC II, 186 (94
Ch.)
RIC II, 193 (95 p. Ch.)

181-184.
185.
186.
187-190.
191-194.
195.
196-198.
199.
200-202.
203.

Domitianus

72.
73-75.
76-77.
78.
79.
80-81.
82.
83.
84.
85-86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93-94.

p'.

1
1

3
1
3
2

1
1
2
1

·1

204.
205-208.
209.
210.
211-213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220-223.
224.
225.
226-227.
228-231.
232-234.
235.
236-237.
238-239.
240.
241-242.
243.
244.
245-246.
247-250.
251-254.
255-257.
258.
259-260.
261-262.

1

263~264.

2

265.
266.
267-269.
270.
271-272.

1
1
2

1
1

1
1
1
1

2

Nerva
95.
96.
~7.

·RIC II, 24 (96 p. Ch.)
RIC II, 26 (97 p. Ch.)
RIC II, 43 (98 p. Ch.)

1
1
1

Trai anus
98.
99.
100.
101-104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112-113.
114.
115.
116-117.
118.
119-123.
124--<125.
126-129.
130.

RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC

Il,
Il,
II,
Il,
II,
H,
II,
II,
Il,
II,
Il,
II,
II,
II,
II,
II.
II,
Il,
Il,
II,

1 (98 p. Ch.)
2
.,
11 (98 p. Ch.)
12
17
21
22
..
33 (100 p. Ch.)
38
40
41
.,
49 (101-102 p. Ch.)
52
56
58
59
60
51 (103-111 p. Ch.)
98 (105 p. Ch.)
99

1
1
1
4
1
1
1
1
1

1
1
2
1
5
2
4
1

RIC II, 101
..
RIC Il, 109 (104-llll p. Ch.)
RIC Il, 115
,.
RIC II, 116 (103-111 p. Ch.)
RIC Il, 118
RIC II, 119
RIC Il, 121
RIC Il, 122
RIC Il, 126
RIC Il, 127
RIC II, 128
.,
RIC II. 128 (103-111 p. Ch.). Pro·
babi! că pe Rv. cununa de !auri va
fi fost parţial deteriorată, aşa că
primul editor a marcat un buchet
de flori
RIC II. 129 (103-111 p. Ch.)
RIC Il, 130
RIC Il, 139
RIC II, 142
RIC Il, 147
RIC Il. 151
RIC Il, 154
RIC IT, 159
HIC II. 161
..
Rie! II, 171 (103-111 p. C:h.), Var.
Rv. : haina ridicată în loc de cornul
nbundentei
HJC JT. 171 (103-111 p. Ch.)
RIC II, 174
HIC IT. 177
RTC IT. 18:1
HIC JI, 187
RIC IL 193
RIC II, 225-227 .,
RIC II. 234 (111 p. Ch.)
RIC II. 236
RI~ II, 243 (112_:117 p. Ch.)
RIC li, 245
RIC II, 252
RIC Il, 259
RI<!l II, 266
RIC II, 269
RIC II. 271
RIC II, 275
RIC II, 288
RIC Il, 291
RIC II, 292
RIC II, 294 (112-117 p. Ch.)
RIC II, 298 (114-117 p. Ch.)
RIC II. 303
,.
RIC II, 317 (116-117 p. Ch.)
RIC II, 318
RIC II. 332
RIC II. 334
RIC II, 337
RIC II, 340
RIC II, 343
RIC II, 345
RIC Il. 347
RIC II, 353
RIC II, 356
RIC II, 362
RIC II, 364
RIC II, 369

2
-1
2
3
4
6
2
5
4
6
13

12
4
1
1
4
4
1
J
1
3
1
1
4
1
1
3
1
1
1
1

1
1
4
1
1
2
4
3
1
2
2
1
.2
1
1
2
-4
4
3
1
2
2
2
1
1
3
1
2

Hadrianus
273-274. RIC II, 4 c (117 p. Ch.)
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2

275.
276.
277.
278.
279-282.
283.
284-285.
286.
287-290.
291.
292-293.
294.
295.
296-297.
298-300.
301.
302.
303-304.
305.
306-307.
308-309.
310.
311.
312-313.
314.
315.
316.
:117-:JHI.
:JID.
320--321.
322-323.
324.
325-'328.
329-330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337-3.39.
340.
341-342.
343-345.
345-348.
349-352.
353.
354.
355-357.

RIC II,
RIC. II,
RIC II,
RIC .II.
RIC II,
RIC H,
RIC II,

mc
RIC
RIC
RIC
RIC
HIC
HIC
HIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
HIC
RIC
HIC
HIC
H!C
HJC
HIC
RIC
RIC
RIC

mc

HIC
RJC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
R~C

8
l~

21
n
42 (118 p. Ch.)
44
49
"
67 (119-122 p .. Ch.)
11, 75
II, 77
Il, 78
II, 80
.,
II, 81 (119-122 p. Ch.)
II, 82
II, 83
II, 86
II. 87
II, 88
II. 94
Il, 95
Il,_ 96
Il, 97
I!. 98
II, 100
II, 101
II. 110
li. 113
TI, 1 Hi
TI. llA
II. 1Hl
Il. 127
n. 121
TI. 12H

. . ....

.. 1
.·. ~ 1
. 1
1
4
1
2
1

4

1
2
1
1
2
3
1
1
2
1
2
2
1
1
2
.1
l
l
2
1
2
2
j

II, 137 a
IT. 137 b
li. 139
"
li, 148 (125-128 p. Ch.)
II, 149
"
II, 152
li, 155
N, 156
II, 160
Il, 161
II, 162
,.
II, 169 (125----~128 p. Ch.)
II, 170
Il, 172
IL 173
II, 174
II, 175
II, 176
II. 178

4
2
1
1

. '1
.1
1
1
3
1
2
3
3
4
·1
1
3
3
1

RIC
RIC
358-360~ RIC
RIC
361.
362-363. RIC TI, l8l
2
364-367. RIC Ii, 183
.4
RIC II, 184
..
1
368.
RIC II, 206 a (132-134 p. Ch.)
1
369.
370.
RIG II, 206 b
t
371.
RIC II, 208
1
372.
RIC II, 211
1
RIC .II, 220
,. .
·1
373.
RIC II. 226 (134-138 p: Ch.)
.1
374.
RIC Il, 229
1
375.
376.
RIC li, 230 a
·1
377.
RIC Il, 230 a (134-138 p; Ch.). Desigur că, moneda fiind deteriorată
pe Rv., primul editor nu a sesizat
firul de mac din modius, confundându-1 cu un spic . _
· •1

378,
. RIC
379.
RIC
380.
RIC
381-382. RIC.
383.
RIC
384.
RIC
HIC
385.
386.
H.IC
387.
RIC
388.
lUC
:189.
RIC
:190.
RIC
391.
HIC
392.
RIC

U,.
II,
Il,
II;.
II,
II,
II,
II,
II,
li.
II,
TI,
II,
II,

230
241
247
256
266
267
282
297
299
307
325
343
360
360

Hadrianu~

·(13~....;,.138

.p·. · Ch)
.
.

a .

..

(134-138 p. Ch.)
c
d

1
1
1
__ ...=- ..-2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

: Sabina

393.
RIC II, 396 (117-138 p. Ch.)
394-397. RIC II, p. 387, nr. 398 (U7--138
p. Ch.)

Hadrianus : T. Aelius
(caesar)
398.

4

Antoninu~ ·

HIC IT. 449 (25 febr . ._. 10 iul. 138
p. Ch.)

i

,\llloninu.~ Piu~

399.

HIC lii, 1

<1

p. Ch.)

(dUpă

10

itili~

138

1

Il a (139 p. Ch:)
1
26 a
1
49 h
2
58 a
..
l
61 e (140·-143 p. Ch.) ·
1
64 c
2
80 c
1
100 c
.1
102 c
..
.1
HIC:. Hr. 111 c (14'3-144 p .. Ch.)
.1
RIC IU, 118 (144 p. Ch.)
.
. .1
RIC Ill, 130 c (145-147 p. Ch.)
1
RIC III, 136 c (pOst 145 p. Oh.)
3
RIC III. 129 c (post 145 .p .. Ch.)
1
RIC III, 129 c {pcist i45-161 p. Ch.) 2
RIC.III, 155 x
. ..
l
RIC III, 162 . (147._:..148 p: Ch.)
·3
RIC III, 167
. "
-.
·· 1
RIC III, 168 (148 p. Ch.)
1
RIC III, 175 (148-149 p. Ch.)
3
RIC III, 177 (149-150 p. Ch.)
1
RIC III, 183
. .,..
1
RIC III, 187
1
RIC nt, 188
.,
3
RIC JII, 193 c (150-151 p. Ch.)
.1
RIC III, 205. (151~152 p. Ch.J
1
RIC III, 21! a. (152-153 p. Ch.)
1
RIC Ill, 221 '
.,
.1
RIC III, 229 (152_:_;153 p. Ch.) Var.
Rv. : Antinous
440-441. RIC III, 230 (153,..-,-154 p. Ch.)
.2
RIC III, 232
."
1
442.
443.
RIC III. 238 (154-,..-J55 p .. Ch.)
.l
"144.
RIC III, 251 (155._"_.15l'i p; Ch.)
.1
445.
RIC III. 298 (159-"--'160 p. Ch.)
l
446·-447. RIC III, 310
.2

400.
401.
402-403.
404.
405.
406-407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414-416.
417.
418-419.
420.
421-423.
424.
425.
426-428.
429.
430.
431.
432-434.
435.
436.
437.
438.
439.

lUC ITI.
HIC_ III.
HIC HT,
RIC III,
RIC III,
RIC III,
RIC UI,
HIC .III,
RIC III,
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Anton~nus. P..ius. ~ Marw! Aurelius

(caesar)

521....,.522. RIC
523-526 ..RIC
527-628. RIC
529-533. RIC
534.
RIC
535.
RIC
536.
RIC
537.
RIC
538.
RIC
539.
RIC
RIC
540.
!141.
RIC
542.
RIC
543.
RIC
544.
RIC
545.
RIC
546.
RIC
547.
RIC
548·-549. RIC
550.
RIC
551-553. RIC
554-556. RIC
557-558. RIC
559.
RIC
56Q
RIC

·

~-449. RIC III, 415 a (140 p. ·ch:)
450-4~2. RIC III, 415 c
RJC III, 415 x
453.
454--455. RIC III, 417 c

·2
3
1

2

Antoninus Pius : Diva Faustlna
senior
456.
457-460.
461.
462.
463-464.
465-468.
469-472.
473.
474.

RIC
RJC
RIC
RIC
RIC
RTC
RIC
RIC
RIC

Rv. :
475-476.
477.
478.
479:
480.
481.
482.
483:.

Rie
RIC
RlC
RIC
RIC

343 a (141-161 p. Ch.)
344 a
"
346 a
348 a
351 a
358 a
356 a
..
361 a (141-161 p. Ch.)
III, 362 a (141-161 P. Ch.). var.

1
4
1
1
2
4
4
1

!"OOrtă

1

III,
III,
III,
III,
III,
III.
III,
III,

III,
III.
III,
III,
III,

un sceptru

366 a (141-161 p. Ch.)
377 a
378 a

J81
384
RIC III, 391
RIC III, 394
RIC III, 400

a
ii

a
a
a

2
1
.1
1
1
1

III, 424
III, 429
III, 438
III, 444
III, 446
III, 448
lll,. 456
III, 4.63
III, 476

a (140-144 p. Ch.)
~

(145-146 p Ch.)
a (HB p. Ch.)
(149 p. Ch.)
(149. p. Ch.)
"
a (152 p. Ch.)
a (155 p. Ch.)
(157-158 p. Ch.)

5<l4.

RIC III, 496
RIC III,. 502
RIC III, 506
RIC. III, sot
. RIC · Iif,. 517

(146-161 p. Ch.).

a

"

a

a

3
1
2
3
1
1
1
1

568.
569.
570.
571-572.
573-574.
o75.
576.

III,
III,
III,
III,
III,
III;
III,
III,
III,
III,
III,
III,
III,

22 (161: p.
36 (162 p.
50 (162 p.
59 (163 p.
105 (164 p.
125 (165 p.
142
"
146 (166 p.
148
149
151
155 ·
159

III.
III,
III,
III,

III,

4
l
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
3
3
2

1
1

2
3
2

RIC
RIC
RIC
RIC
RIC
RIC

Ili, 444 (161 p. Ch.)

1

III,
.JII,
III,
III,
III,

1
1
2

463
"
537 (165 p. Ch.)
548 (166 p. Ch.).
561
"
576 (167. p. Ch.)
RJ~ III~ .~90 (16Bp. Ch.)

2
1

1

M. Aurelius : Divus VerUs
577.
578.

1
1
1

1

Ch;) ·
Ch.)
Ch.)
Ch.)
Ch.)
Ch.)

1
1

Ch.)

1
1

RIC!> III, 596 a (169-180· p. €h.)
RIC III, 596 b

1
1

M. Aurelius: Commodus (caesar)

579.
580.
581.
582.
583.

Marcus Aurelius
505.
RIC
506.
RIC
507-568. RIC
509.
· RIC
!:110.
RIC
511.
RIC
512.
RIC
513.
·.RIC
514.
RIC
515.
RIC
RIC
516.
517.
RIC
518-520. RIC

III,
III,
III,
III,
III,
lll,
III,
III,
III,
III,

3

M. Aurelius: Lucius Verws

.3

1

a

III,
III,

2
4

561-562. HIC III, 429 (161-180 p. Ch.)
563-565. RIC IIJ, 430
566--567. RIC III, 436

· .· A.ntoriil1"!5\ :t_=>ius : · Faus~n.a iunior
500.
501.
5o2.
503.

III,
III,

163
170 (167 p. Ch.)
171
"
185 (168 p. Ch.)
191
"
203 (169 p. Ch.)
206
"
216 (170 p. Ch.)
225
226
"
261 (172 p. Ch.)
287 (1 74 p. Ch.)
306
"
310 (175 p. Ch.)
316
"
339 (176 p. Ch.)
356
,,
363 (177 p. Ch.)
369
373
"
374 (177 p. Ch.)
377
378
..
402 (179 p. Ch.)
409 .(180 p. Ch.)

M. Murelius : Dh·us Antoninus

1

1

Aritonfnus Fius : Marcus Aurelius
(caesar)
484-486. RIC
487--489.' RIC
490.
RIC
491-492. RIC
493-495. RIC
496.
. .. Riţ':
497.
RIC
498.
. Ric;:
499.
.· RIC

III,
III,
JII,
III,
III,
III,

2
1

RIC
RIC
RIC
RIC

III,
III,
III,
Ill,

mc m,

611
636
643
649
651

(175 p. Ch.)
(177 ·p. Ch.)
."
(178 p. Ch.)
nn-178 p.

1
1
1

ch.)

1
1

M. Aurelius : Faustina iunior

1
1
1

584.
585-589.
590-591.
592.
593.·

RIC
RIC
RIC
RIC
RIC

JIT •. ,676 (161:_1,76 :p. Ch.)
II, 677
"
Ill, 688 (161~176 p. Ch.)
III, 695
..
.
III, 712

1

t

· M. Aurelius: Lucilla.

1

3

594.

RIC II!, '758 (161-169 p; Ch.)
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1
.5

2
. 1
1

595-596.
597.
598.
599.
600-601.
602.
603.

5 - Ti tus-_ . . _
6 OomJti&n!JS.
7
Nerva
8 Tralanus
.9 Hadrianus
~1:0
Antoninus P~us ·
11 Marcus Aurelius
l'l Commodus

2
1
1
1

RJC Ul, 759
III. 773
RIC IIi. 775
RIC IIT, 784
RIC Ill, 786
RIC III, 788
RIC III, 791
~C:

2
1

1

Commodus
604.
605.
GOG.

1
1
1

RIC III, 2 e (180 p. Ch.)
RIC III, 19 a (181 p. Ch.)
RIC III. 112 a (185 p. Ch.)

RIC III, 268 (pOst 180-192 p. Ch.)
RIC III, 272

1
1

RIC III, 279, B (a) (180---182 p. Ch.)
R.IC III, 283, B (a)
DYCIA.

.

1
1

. Traianus

AV.: AYT KAIC NEP TR.AIANOC
CEB TEPM
1
Cap laureat dreapta.
Rv.: ~HM EE 'filAT B
Două lire, intre ele un glob cu o
acvilă ce se înalţă spre ~tânga.
Atelier neprecizat. (98 p. Ch.).
Necunoscută de Mionnet.
B. Head, Histcn-ia numorum 2, Oxford, 1911, p. 694.
Drahmă

Hadrianus

612.

Av. : ... TPA A~PIANOC CEB 11llYIIT
Cap laureat drepta.
Rv.: ANnCOYEAEY0EPACETOYCPEE
Antirtaus infăţişat ca Mercurius,
nud stând spre stânga, privind spre
un loculus şi ţinând un caduceu.
Atelier : Amisus (133 p. Ch.).
Mionnet, Suppl. IV, 141 : Cf. B.
Head, Historia Numorum 2, Oxford,
1911, p. 497.

ANEXA 2. Compozitia tezaurului monetar
Apulum 1 după cele doUă determinări.

Nr.

crt.

1

2.

Impăratul

Nero
·Galba

3. Otho

4

Vespasianus

Determi·
narea lui
Finâly

Determi·.
narea nouă
(1993)
(1872) .
(nr. piese) (nr. piese)

2
2

2

1
46

1
51

127

106
99
7

Nero
Gal ba
Otho
Ves'par"ianus
5
Ti tus (caesar)
fi
Domitianus- (caesar)
7
Ti tus
A Domitia.nus (ca.esar)
9
Iulia
Divus Vespasianus
10
Domitianus
11
12
Nerv a
Traianus
13
14
Hadrianus
15
Sabina
16 Titus Aelius Antoninus
17 Antoninus Pius
18
Antoninus Pius
şi Marcus Aureli\Js
19 Diva Faustina Senior
20
Marcus Aurelius (caesar)
21
Faustina lunior
22
Marcus Aurelius
Divus Antonin\Js
23
24 Lucius Verus.
25 DivUs Verus
C<;>mmod\Js (caesar)
26
27 Faustina lunior
28
Lueilla
29
Commodus
30 Divus Aurelius
31 .. Crispina
1

2
3

Drahmă

AMISVS.

176

Nr. piese
denari
drahme

~

611.

~~3

3
176
120
85
108
10

Nr. Emitent
crt.

Commodus : Crispina
609.
610.

.. 10

ANF.JXA 3. Tezaurul monetar de la Apulum 1:
co-mpoziţia pe emitenţi.

Commodus: Divu.s Aurelius
607.
608.

. 9~G

-

TOTAL 1

2

T01~AL

2
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2
2

1
43
3
5
5
3
t· .
1

28
3
175
l20
5
1
.49

1
1

8
28

ia
5

56
7

9
2

5
10
10
3
2
2

2

610

. '812

... ..

, ;ANEXA 4. Tezaurul monetar Apulum I : structura pe

emitenţii

principal!.:

o

...

o

:

;

··--.~: ~-

..

Nr.
crt.

Emitent

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 .
11
"!2

Nero
Gal ba
Otho

54~8

68
69
-69-79
79-81
81-96
96-98
98-1I7
117-138
138-161
161-180
181-192

..
Ti tus
Domitianus ·
Nerv a
Traianus
Hadrianu."i
Antoninus Pius
Marcus Aurelius
Commodu.s
Vespa~ianus

TOTAL

ANEXA
Nr.
crt.

5. ·Tezaurele

monetare Apulutn

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.

5

G

2
2
1
51
10
28
3
176
127
106
99
7·

0,13
2
1
4,63
3,33
1,75
1
8,80
5,77
4,41
4,95
0,58

0,33
5,21
2,60
12,07
8,68
4,56
2,60
22,94
15,04
11,49
12,90
1,51

612

38,35.

99.93

J, Butăieşti, Drăghiceni 1: tabel rnmparativ.

Apuium
c<;>ef.
%
cocf.
intr./an

Emitent

coef.. · · ·

intrări

4!

3

%

Coef,' ·
/an

Nr.
piese

. Anii de·
dcirimie

..

Drăghiceni

Butăieşti
c~f.'

intr./an
4

···%
cbef.

5

6

0,33

1,89

Nero
Gal ba
Otho
Vespasia:nus
Ti tus
Domitianus
Nerv a :
Traianus
Hadrianus
Antoninus Pius
Marcus Aurelius
Commodus

0,13
; 2.
1
4,63
3;3J
1,75
1
.8,8
_5,77
4,41
4,95
0,59

0,33
5,21
2,60
12.07
8,68
4,56
2,60
22,9!1
15,04:
11,49
12,90
1,51

2
·:1,09
.. 2,33
. 0,31
,2,33
l,Q5 ·.
0,90.
1~25 .
_2,35.
0,50

TOTAL

'38,35

99,9~

17,44

· ·coef.
intr./an

·i .·
0,33
.. ..
~•1 ·'
6;81
2,33
1.43-

11,46
o

6,25
13,36
1;77·
13,36.;
6,02

1;33.
2,i5 .

5;16.

3,09.

7,16
13,47.2,86

. 4,87.
4,90.
0;08 ..

99,95

36,32

%

coef.

8
0,90
5,50.
2,75.
18,75
6,41
3,93
3,66
5,91
8,50
113,40
13,49
0,22

·--·-·--·-·.
:

..

99,92

-----·-

tfHE ROMAN IMPERIAL COIN HOARD ABULUM l REVISED
(ABSTRACT)
ins:.there·were i"'l'!ea~ered and examined a number .·of· 612 colns' :(li.IO imperial. Roman denarfi
and' 2 drachmasi· ·,1.~. was studi~d by ·. Henrik Finâly; :in 1872. · who publi~hed its catalogue, but.
due ţo the. scientific. lev .. of .the. time he. didn't
give an interpre~ation to the hoard. At. the same
time tie determinated onlv 598 coins. from 6i2
(he usect H. ~ohen's catalogue, firsţ ediiion, outdateq t6day).

We have- tried to make a new 'study, by
modern.. methods, of .the Apulum .J cain hoard
which has I.Jeen disa!1eared today. This hoard
was found in J867 at Alba Iulia, in. the· ruins
of the palace Transylvania's prince :...:.__ În the
Souih-West corner of the fortress of the XIII
legion Gemina, the Romano--Catholic Bishopric
residence today.
,
The 'hoard was found in a fidded jar and
frQ_IJl_Jh.~__ amount of 7Q·) \IŢiperial Roman co-

1~0
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In the following years the coin hoard Apulum I di.dn't raise the researchers interest
too much, being rarely mentioned in different
works (B. lVlitrea, D. Protase. J. Winkler, M.
Macrea).
The publication of a modern catalogue RIC - allowed us to reexamine this hoard and
to make a new catalogue where all the retrived coins are dcterminated.
în order to ilustrate the context of hidding
we made up charts of :::oin~ distribution. The
material w:.~s chronological!y organized ; wc
have mentioned the average number of entries per pear too and even the percentag of
this coefficient entries. AU distributions is to
be found also in the annexed plottings.

butions is tu be found ntso i'1 the annexed plottings.
The hoard ::;eems to have been hidden little after 185 A. D., when the latest coin of it
is dated. We tried thefind analogies with the
other contemporary coin ho3rds discovered in
Dacia (Butăieşti, Drăghiceni I, Dumbrăvioara,
Poiana Sărată and Lujerdiu) using the same
criteriax. From the analysis data we could draw
hidded in Commodus' time and not !ater. Ist
accumulation the conclusion that the coin hoard
Apulum I, was relative fast, of two generation
long, beginning in the ['rajan's reign, In dosen'ţ
belong to any hnown line of related discoveries
in the Roman cnmp administration and its hidding is due only to personal reasons.
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O CATEGORIE APARTE A CERAMICII DIN SEC. HI-iV
d.H., DESCOPERITA IN NORD-VESTUL ROMANIEI

GH. LAZIN

In cadrul cercetărilor efectuate în perimetrul comunei Lazuri1, jud. Satu Mare,
s-au descoperit un număr de nouă vase
lucrate cu mâna şi la roată, care ocupă
un loc aparte în cadrul ceramicii specifice secolelor III-IV d. H. Lista lor este
următoarea :
1. Ceaşcă de formă tronconică, fără
toartă (inv. Muzeul judeţean Satu Mare :
30407). Dimensiuni : = 13,3 cm, d. g. 23,3
~m. d. f. = 10,4 cm, pl. I/1. Vasul este
ingrijit lucrat, bine ars, de culoare găl
buie, cu pete de culoare cărămizie-des
chisă. In pasta vasului ca liant, s-a folosit nisip şi pietricele. Buza este rotunjită
iar la bază era un şir de alveole, pe o porţiune (profil întreg), există urme de ardere secundară, vizibile atât în exterior,
dt şi în interior.
2. Ceaşcă fără toartă, asemănătoare
ca formă cu aceea menţionată la nr. 1
linv. Muzeul judeţean Satu Mare : 31487).
Dimensiuni : î = 6,3 cm ; d. g. = 11,8
cm ; d. f. = 5,8 cm, pl. I/2. Vasul, cu
buza aproape dreaptă, uşor teşită spre
exterior, are la bază un început de picior,
iar pe această parte prezintă urme de alveole, executate în pastă moale cu muchia degetului, Pasta conţine nisip şi pie-

tricele, arderea .nu este

uniformă,

culoare

cenuşie negricioasă.

3.

Ceaşcă

fără

toartă,

formă ca cele de
judeţean Satu Mare

ca

asemanătoare

mai sus (inv. Muzeul
: 31512). Dimensiuni :
î = 7,2 cm. ; d. g. = 12,8 cm ; d. f. = 6,9
cm, pl. I/3. Vasul are o culoare cenuşie,
având ca degresant nisip cu bobul mare
şi pietricele ; ca execuţie este lucrat destul de rudimentar (pereţii nu au înălţi
mea egală).
4. Strachină cu buza uşor invazată
tinv. Muzeul judeţean Satu Mare : 31510).
Dimensiuni : î = 5,9 cm ; d. g. = 12,8
cm ; d. f. =: 4,5 cm, pl. I/4. Vasul este de
culoare neagră, cu nisip şi pietricele în
pastă, la bază un început de picior abia
vizibil.
5. Strachină, aproape identică ca formă cu nr. 4, însă de dimensiuni mai mari
(inv. Muzeul judeţean Satu Mare : 31511).
Dimensiuni : î = 6,7 cm; d. g. = 15,1
cm ; d. f. = 6,8 cm, pl I/5. Menţionăm că
la bază are un început de picior, pe care
sunt vizibile urme de alveole.Buza vasului este rotunjită şi uşor invazată. In pastă se află nisip şi pietricele, culoarea este
cenuşie cu pete gălbui în exterior.
6. Ceaşcă, lucrată la roată (inv. Muzeul judeţean Satu Mare : 30405). Dimensiuni : î = 4,5 cm; d. g. = 13,1 cm; d.f.
= 8,5 cm ; pl I/6. Ceaşcă de culoare cenuşie cu nisip în pastă, are uşor buza invizată, iar la bază un început de picior.
7. Ceaşcă, lucrată la roată (inv. Muzeul judeţean Satu Mare : 31514). Dimensiuni : î = 4,5 cm ; d. g. = 10,9 cm ; d. f.
= 6,4 cm, pl. I/7. Vasul este de culoare
.::enuşie, buza rotunjită, la bază o linie
incizată, în pastă conţine nisip ; uşor de-

1 Pentru descoperirile arheologice efectuate
in hotarul localităţii Lazuri, in două puncte
distincte, respectiv"Râtul lui Bela" şi "Lubitog", Gh. Lazin, Mărturii arheologice din judeţul Satu Mare, Satu Mare, 1980, p. 13-15 :
p. ti7, fig. 37 ; pag. 68, fig. 38 ; pag. 69, fig.
39; pag. 76, fig. 46 ; p. n fig. 47 ; p, 78, fig,
48 ; Idem, St Corn Satu Mare, IV, 1980, p. 136,
nr. 6; ldem. StCom Satu Mare, V-VI, 19811!182, p. Î4-78, 137-141 ; idem, SympThrac,
7, 1989, p. 312-314 ;, idem, SympThrac 8, 1990.
p. 64, nr. 14 ; p. 81, nr. 19.

formată.
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8. Ceaşcă, lucrată la roată, asemănă
toare cu nr. 7 (inv. Muzeul judeţean Satu
Mare : 30515). Dimensiuni : î = 4,9 (cea
păstrată) ; d. g. = 11,1 cm; d. f. -5,5 cm,
pl. I/8. Culoarea este negricioasă, cu o
pată în exterior, în partea superioară de
culoare cărămizie-deschisă. Pasta conţine
nisip şi pietricele, vasul este deformat.
9. Strachină, lucrată la roată (inv. Muzeul judeţean Satu Mare ; 31519). Dimensiuni : i = 8,1 cm ; d. g. 15,3 cm ; d. f.
= 6,8 cm, pl. I/9. Vasul se încadrează in
cadrul ceramicii de aspect zgrunţuros (de
tip provincial roman), are o culoare cenuşie, iar în afară de nisip conţine în pastă pietricele care dau pereţilor un aspect
zgrunţuros Buza este rotunjită şi uşor invazată, sub buză se află o incizie circulară mai degrabă o nervură), iar la bază
alveole (10 la număr, dintre care - partea originală mai păstrează 5 asemenea
ornamente).
In cadrul materialului ceramic, prezentat mai sus, au fost incluse mai multe
tipuri de vase pe considerentul că ele au
fost descoperite în cadrul hotarului localităţii Lazuri, zona denumită ,~Râtul lui
Bela", unde au fost dezvelite un număr
de 13 cuptoare pentru ars .vase, mare
parte dintre ele distruse de lucrările agricole şi de hidroamelioraţii. Complexul de
aici se inscrie cronologic în sec. III-IV
d. H.2, iar ca etnic aparţine comunităţi
lor de daci liberi.
Astfel, piesele descrise la numerele 15 sunt modelate la mână şi ca tipuri de
vase aparţin ceştilor (nr. 1-3) şi străchi
nilor (nr. 4-5). La numerele 5-9, sunt
mcluse vasele modelate la roată (6-8, reprezentând ceşti, iar ultima formă de recipient este o strachină. Revenind la piesele 1-3, fiind vorba de ceşti lucrate cu
mâna, cu alveole la bază (exemplarul nr.
1 şi 2) şi o ceaşcă ce are la bază un început de picior menţionăm că asupra
acestor două tipuri de ceşti s-au oprit
mai mulţi cercetători.
Astfel K. Horedt3, analizând materialele rezultate dintr-o serie de aşezări şi
descoperiri din sud-estul Transilvaniei

pentru perioada daca-romană, târzie, defineşte aspectul cultural reprezentat de
aceste vestigii cu termenul "cultura Sfântu Gheorghe", considerând că această cultură se caracterizează prin interferenţa a
patru componente culturale : dacică locală (mai slab romanizată), romană, carpică şi elemente cerneahoviene ; ca purtătoare a "culturii Sfântu Gheorghe", din
punct de vedere etnic, era admisă în primul rând populaţia dacică din zonă. Printre elementele materiale specifice acestei
culturi, era definită prin altele (oalele cu
butoni şi decor alveolar, pieptenii de os
cu un singur rând de dinţi, vasele mari
de provizii, ceramica realizată cu decor
prin lustruire, etc.) şi ceaşca dacică fără
toartă ornamentată cu alveole în jurul
bazei4. In aceeaşi lucrare K. Horedt, menţiona'\ că pe teritoriul fostei Dacii intercarpatice se pot delimita două zone la nivelul secolului al IV d. IL, respectiv cea
din vest care era mai puternic romanizată (efectul urbanizării) şi din est, mai

t Cu excepţia menţiunilor de la nota 1,
materialele arheologice sunt inedite (col. Muzeul judeţean Satu Mare).
3 K. Horedt, Siebenburgen in spdtrămischer
Zeit, Bukarest, 1982, p. 76 şi urm.

P· 153-160, pl, XLVI-XLVII,
7 Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în
epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 31-32.
8 Ibidem, p. 31.
9 C. Opreanu, Elemente ale culturii materiale dacice şi daca-romane târzii (sec. III-IV

puţin romanizată.

De

menţionat

că

ceaşca

dacică

fără

toartă

se dezvoltă doar în faza a IV a ceramicii, dacice fără să fie cun os cută în
Latene6. Revenind la piesa menţionată,
ca descoperită în localitatea Lazuri, Gh.
Bichir face cea dintâi tipologie a ,,ceştilor
fără toartă", cu ocazia analizării ceramicii geto-dacice din Muntenia 7 în secolele
II-IV d. H. Pentru tipul pe care îl prezentăm, acesta se încadrează sub denumirea "căţui tronconice" - "ceşti fără
toartă", variantă A/2c8. Acelaşi cercetător
consideră că aceste recipiente erau folosite ca opaiţe în aşezări şi drept căţui în
necropole, precizând faptul că nu se cunoaşte în Lateme la geto-daci şi nici la
carpi, dar accentuează că apare în aşe
zările din sec. IV d. H. din zona de sudest a Transilvaniei.
Mai recent, C. Opreanu!), ocupându-se
de ceştile fără toartă, socoteşte că terme4

Ibidem.

5 Ibidem, p. 73.
6 1. H. Crişan, Ceramica daco-getică. Cu
specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1969,
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îşi au originea in Lătene-ul geto-dacic 12,

nul de "opaiţ dacic lucrat cu mâna", ar
fi cel mai optim. Cea de-a doua piesă, cu
coate că nu are pereţi oblici am încadrat-o
..:ategoriei ceştilor, spre deosebire de primul exemplar, acest recipient are un început de picior, alveolele fiind realizate
prin presare în pasta moale cu muchia
degetului (Gh. Bichir, variante A/2b).
Exemplarul nr. 3 se încadrează categoriei ceştilor fără toartă dar cu început
de picior la bază, cunoscute şi în mediul
sarmatic şi daco-sarmatic din Ungariato
Următoarele două vase, respectiv numerele 4 şi 5, au fost încadrate ca tip în ca-.
tegoria străchinilor, au şi acestea un înc.=eput de picior, iar exemplarul al doilea (fig. 5) este prevăzut la bază cu al~eole. In categoria ceştilor, dar lucratE
la roată se încadrează piesele cu numerele 5-8, Cea de-a noua piesă, de fapt
ultima prezentată, o strachină de mări
me mijlocie, tipică ceramicii roman-provinciale11, se detaşează de restul vaselor
prin faptul că este lucrată la roată şi în
acelaşi timp are alveole la bază.
Străchinile, în marea lor majoritate

dar multe dintre ele pentru perioada secolelor III-IV d. H., prezintă o certă
influenţă romană, unele tipuri se întâlnesc şi în cultura Sântana de Mureş, sub
formă evaluată, inclusiv mai târziu (Hunnenzeit), marcând şi în acest fel persistenta populaţiei .autohtone1 3 •
Tipurile de vase mai sus prezentate
au o datare corespunzătoare în ultima perioadă a secolului III, dar mai ales în secolul IV d. H. Oprindu-se în special asupra formei de vas "opaiţ dacic ornamentat cu alveole la bază", C. Opreanu, face
aprecierea că acest tip de recipient nu
ar fi depăşit ca areal de răspândire graniţele fostei Dacii (excepţie, Zalău- "V~
lea Miţii "), concluzionând că acest tlp
de vas, "apare în mediul geto-dacic al
aspectului Militari-Chilia prin evoluţia ceramicii geto-dacice lucrate cu mâna, cândva pe parcursul secolului III p. Ch.H.
La fel ca şi în alte părţi, aceste forme
de vase, nu numai tipul lucrat cu mâna
şi prevăzut cu alveole la bază "Opaiţul",
sunt asociate în cadrul aşezării din localitatea Lazuri, cu ceramica fină lustruită, ceramică din pastă zgrunţuroasă, chiupuri15.

p. Ch.) in EphemNap, III, 1983, P· 237. De menţionat că D.
Berciu folose~te pentru "ceaşca
dacică", termenul de "opaiţ", cf. Buridava da-

cică, Bucureşti,

1981, p. 24-25, 32.
Cf. Gh. Bichir, Gcto-dacii, p. 31.
Gh. Bichir, op. cit., p. 35-36·
!2 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică. Cu
specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1960,
p. 114-116; 178-180.
UNE CATEGORIE A PART DE LA
CERAMIQUE DU III-e-IV-e SIECLE ap. CH.
DtCOUVERTES AU NORD-OUEST DE LA
ROUMANIE

Gh. Bichir, op. cit, p. 36,
C. Opreanu, art. cit., p. 36.
De remarcat că formele de vase prezentate cele 9 la număr, ca tehnică, de lucru
sunt asemănătoare ceramicii descoperite la Medieşul Aurit, unde însă n-a fost găsit nici un
exemplar cu alveole la bază, vezi, Sever Dumitraşcu T Bader. Aşezarea dacilor liberi
de la Medieşu! Aurit, I, Oradea, 1967, passim
1J
14
15

1U
Il

UNE CATEGORIE A PART DE LA CERAMIQUE DU IIIe-Jve SIECLE
ap. CH. DECOUVERTES AU NORD- OUEST DE LA ROUMANIE

Resume
d'inventaire (en ordre de la description) :
30407 ; 31487; 31512 ; 31510; 31511 ;
30405 ; 31514 ; 31515 ; 31519.
Les vases de 1-5 (voir la liste de illustrations), sont modeles a la main, et
ceux de 6-9 sont travailles a la roue.
Quelques uns sont prevues aux alveoles
a base ; ce type de vase apparait an parcours du III siecle, ap CH., depessant les
limites de l'ancienne Dacie romaine.

Les recherches archeologiques effectuees pendant plusieurs campagnes dans
la perimetre de la localite Lazuri ont conduit a la decouverte d'un noumbre de
neuf vases qui ocupent une place a part
dans le cadre de la ceramique du norauest de la Roumanie, et qui s'inscrivement dans les III-IV siecles ap. Ch., Les
pieces se trouvent dans la collection du
Musee de Departement de Satu Mare, no.
147
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Fig. 1 - CeaJ?că cu alveole la bază.
Fig. 2 - CeaJ?că cu început de picior şi alveole.
Fig. 3 - CeaJ?că cu început de picior.
Fig. 4 - Strachină cu buza uşor invazată.
Fig. 5 -

Strachină

cu început de picior şi alveole la bază.
CeaJ?că lucrată la roată.
Ceaşcă lucrată la roată.
Ceaşcă lucrată la roată de culoare negricioasă.
lucrată la roată cu aspect zgrunţuros şi alveole la
Fig. 6 Fig. 7 -

Fig. 8 Fig. 9 -

Strachină
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bază.

NOI DESCOPERIRI ŞI CONSIDERAŢII
ASUPRA CIMITIRULUI DE LA FINTINELE "RIT"
(COM. MATEI, JUD. BISTRIŢA-NAsAUD)

CORNELiU GAIU

După ce in anii 1975-1976 săpăturile
arheologice cu caracter de salvare, efectuate în stânga şoselei care leagă localităţile Moruţ şi Fîntînele, în punctul "Rît"
(fig. 1) au dus la dezvelirea unui număr
de 16 morminte de înhumaţie aparţinând
unei necropole de la sfârşitul secolului
al IV-lea 1, în anul 1944 au ·fost reluate
cercetările, prin dezvelirea unei
suprafeţe din dreapta drumului, pentru a se
verifica eventuala prelungire a înmormântărilor în acest perimetru. Dacă la sud
de şosea terenul avea aspectul unei mici
ridicături prelungită prin terasa joasă a
văii Iuşului, la vest de şosea acesta se
continuă cu panta lină a batului de deal
în care depunerea arheologică se subţia
ză treptat 2 şi în care înmormântările se
adânceau în stratul de marnă. Au fost
descoperite în acest perimetru un număr
de trei morminte. care s-au notat în continuarea celor precedente, fiind stabilite
limitele cimitirului (fig. 2). Chiar dacă
şoseaua a distrus un număr de morminte, iar locuirea ulterioară a putut afecta
de asemenea cimitirul, parcela ocupată de
înmormântări arată că avem de-a
face
cu o necropolă destul de restrânsă.
Fără a mai reveni asupra
descrierii

mormintelor publicate anterior dăm în
continuare mormintele nou apărute urmând apoi să facem o serie de consideraţii asupra ansamblului cimitirului de la
Fîntînele "Rît" ;
M 17. Inhumaţie; groapa de formă
trapezoidală cu colţurile rotunjite în care
era depus un schelet de adolescent întins
pe spate cu mîinile pe lîngă corp, tapul
culcat pe partea stângă ; lungime schelet ·
130 m ; adâncimea de depunere - 80 cm ;
orientare SSE-NNV (pl. III/a).
Inventar : La nivelul genunchilor un
cuţitaş din fier (pl. III/1) ; lângă laba piciorului stâng era depusă o falcă de porc,
drept ofrandă, împreună cu un fragment
de vas cenuşiu zgrumţuros lucrat la roată.

M 18. Inhumatie ; Intr-o groapă recavând dimensiunile de 100 X
40X50 cm. era depus, în pozitie chircită,
culcat pe partea dreaptă, un schelet de adolescent având coloana vertebrală puternic contorsionată şi braţele aduse spre
cao. Oasele bazinului erau deranjate (pl.
111/b).
Inventar : Piepten din os cu mâner în
formă de clopot lucrat din trei plăci găsit
sub craniu. (pl. 111/4) ; verigă din fier de
secţiune ovală depusă lângă braţul drept
(pl. 111/5) ; cuţit din fier in dreapta toracelui (pl. III/3) ; un alt cuţitaş din fier (pl.
III/2) şi două aşchii de cremene (pl. IIÎI
6-7) găsite lângă femurul piciorului stâng.
M. 19. Inhumaţie. La o adâncime de
-85 cm. s-au găsit oase răvăşite aparţi
nând unui schelet de matur ale cărui dimensiuni şi orientare n-au putut fi precizate.
tangulară

1 G. l.Vlarinescu, c. Gaiu, Dacia NS 33, 1989,
p. 125-143.
2 In stânga drumului urmele arheologice
sânt mult mai consistente legându-se de asezarea de pe terasa din dreapta văii Iuşului
unde apar materiale incepând din neolitic până
în evul mediu timpuriu. G. l.Vlarinescu, Apulum, 22, 1985, p. 23; idem, FI, 6, 1989, p. 15.
La vest de şosea au fost lnregistrate trei locuinţe hallstattiene timpurii dispunând de vetre de foc mărginite de lespezi mari de gresie
aşezate pe muchie, dar cu un extrem de sărac
inventar ceramic.
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nerul crestat. Atât pumnalul cât şi fibula
cu cap semicircular sînt elementP carP
se datează târziu. la sfârşitul secolului 2.1
lV-lea şi începutul secolului al V-lea s.
Grupuri de morminte cu orientarea S-N
se cunosc in Câmpia Tisei 9, unde acestea
se datează la sfârşitul secolului al IV-lea
şi începutul secolului al V -lea, precum şi
în regiunea nord-pontică.
In ceea ce priveşte modul de depunere a cadavrelor şi dispunerea inventarului funerar, cimitirul de la Fîntînele
"Rît" nu se abate de la regulile şi obiceiurile cunoscute în cadrul cimitirelor
de tip Sîntana de Mureş - Cerneahov.
In cele mai multe cazuri scheletele au
fost depuse în poziţie întinsă pe spate cu
mîinile pe lângă corp sau cu o mână pe
lângă corp şi cealaltă aşezată pe abdomen.
Se întâlnesc însă şi morminte depuse în
a~t~ po~iţi~ : astfel M 18 era aşezat în poziţie chircită pe partea dreaptă iar un altul, M 11, deşi răvăşit de lucrările agricole, pare a fi fost pus ntr-o poziţie uşor
chircită pe partea stângă 10.
Dacă la unele din schelete răvăşirea
poate fi şi urmarea distrugerilor provocate de lucrările agricole, datorită faptului
că mormintele au fost găsite la adîncimi
de numai 20-30 de cm, în alte cazuri
cum este M 19, deranjarea scheletului
era legată de alte cauze, pentru care s-au
încercat diverse explicaţii fără să se fi
ajuns la un punct de vedere general acceptat. Faptul că obiceiul devine tot mai
frecvent, devenind un fenomen aproape
generalizat în epoca migraţiilor, ne fac
să a~ceptăm că mai plauzibilă
ipoteza
după care avem de-a face cu un anume
ritual legat de dezgropări şi reânhumări
practicate la un anume interval de la în~
mormântare.
Chiar şi în lipsa unei diagnoze antropologice putem constata că necropola de

Inventar : Fibulă romană de argintgă
pe un omoplat (pl. III/8) şi o cataramă din fier cu veriga ovală (pl. III/9).
Noile descoperiri nu modifică în mod
esential constafările şi concluziile expuse
anterior şi nici nu aduc un material arheologic variat, dar permit o reluare a
discuţiilor privitoare la ansamblul descoperirilor furnizate de această necropolă şi
la situaţia ei în contextul descoperirilor
din epocă. K. Horedt a fost primul care
a semnalat poziţia oarecum excentrică a
cimitirului de la Fîntlnele "Rît" în raport
cu descoperirile caracteristice culturii Sîntana de Mureş - Cerneahov schiţînd ideea unei grupe de descoperiri în aria
acestei culturi cu elemente străine 3, alţ.i
autori vorbind chiar despre constituirea,
sub impulsuri venite din est, unor grupe
culturale distincte la periferia acestei
arii culturale, în faza finală a culturii 4.
Unul din elementele de ritual care
particularizează cimitirul de la Fîntînele
de regula obişnuită în înmormântările
Sîntana de Mureş - Cerneahov este reprezentată de orientarea majorităţii mormintelor. Dacă în toată aria acestei culturi mormintele urmează în general orientarea N-S 5 la Fîntînele din 19 morminte doar unul păstrează această orientare, restul, excepţie M 19 pentru care
nu se poate preciza orientarea, erau depuse cu capul spre sud 6.
In necropola de la Pietroasele au fost
găsite mai multe
morminte orientate
S-N 7 . Aici depunerile funerare conţin
pe lângă elemente de factură Sîntana de
Mureş Cerneahov şi o serie de obiecte
de factură romană şi altele de provenienţă nord-pontică. Trei dintre
morminte
conţin arme de tipuri diferite : un vârf
de lance, o- spatha, şi un- pumnal cu mâsită

_J K. Horedt, Siebenburgen in spătrămis
cher Zeit. Bukarest, 1982, p, 119~126.
~- J. · Tejral. în Probleme der relativen und
absoluten Chrono-logie .ab Latimenzeit bis zum
FriimittelaUer, Krakow.1992, p. 238.
. 5 .L Ioniţă; Arh. Mold,, 4, 1966, p, 233 ...

o

8 R. ~arhoiu, Dacia NS, 32, 1988, p. 84 ;
.
1dem, Dacza NS, 34. 1990, p. 175; idem, MusClio~. 4, 1994, p. 117 .
9 M. Parducz, Die etsnischen Probleme der
Hunnenzeit in Ungarn. Budapest, 1963. p. 33 ;
E. Garam, A. Vaday, Comm. Aarch., Hung., 1,
1990, p. 171 sqq ; E. Istvanovits, MiFM:e, 2,
1984-1985, (1991), p. 29 sqq.
10 Obiceiul este cunoscut si In alte cimitire
din aria Sîntana de Mureş-Cerneahov : I. Ioniţă, op. cit., p. 124 ; B. Mitrea C. Preda, Ne-

oarecum asemănătoare a fost
în cimitiru_l de -Ia Ocniţa "Dric"
unde s-au găsit patru morminte de inhumaţie
oriPntate SE-NV şi a căror apropiere de ci·
mitil"Ui de la Fântânele nu e numai geo~rrafică
.dar şi culturală. G. Marinescu, Şt. Dănilă, FI
4, 1976, p. 26-27.
7 Gh. Diaconu şi colab., Dacia NS, 21,
1977, p. 199 sqq.
6

situ'aţie

înregistrată

cropole din secolul al IV -lea
1966, p. 125-126.

Bucureşti,
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e.h.

în Muntenta,

Ceramica lucrată cu mâna prezentă
printr-un număr mai mic de exemplare
cuprinde o singură formă - oala de tin
borcan din pastă brun-cărămizie sau ne'"gricioasă, cu fundul plat, corpul
puţin
bombat şi buza scurtă. Un singur exemplar are aplicat pe buză un şir de alveole, restul fiind lipsite de decor. In schimb
ceramica lucrată la roată este mult mai
variată şi cuprinde oale, străchini, castroane şi căni. Acestea au fost lucrate fie
din pastă fină, cenuşie sau gălbui-porto
calie, fie din pastă zgrumţuroasă cenuşie
sau cenuşiu-negricioasă. Formele sunt
cele obişnuite în aria culturii Sîntana de
Mureş Cerneahov. Absenţa anumitor
tipuri ceramice cum ar fi castronul ct·
trei torţi sau amfora constatate şi în cazul celorlalte cimitire din aria intracarpatică pot sprijini încadrarea acestora în
etapa târzie a culturii.
Prezenţa fibulelor în morminte ţine
de moda timpului iar preferinţa pentru
purtarea lor perechi este constatată şi în
acest caz. Dintr-un total de 10 morminte
în care au apărut fibule în şase dintre
ele s-au găsit cîte două bucăţi 14 dispuse
în cele mai multe cazuri în zona claviculelor, se purta de obicei fibula de acelasi fel dar apar şi fibule desperechiate
(M3. M5).
Cele mai frecvente sunt fibulele cu
piciorul întors pe dedesupt care apare în
mai multe variante. Dacă varianta realizată din două bucăţi este oarecum comună 15 ariei Sîntana de Mureş-Cerneahov
cele realizate dintr-o singură bucată sunt

la Fântâne}e "Rît"- cuprinde doar schelete de adulţi şi eventual de adolescenti
lipsind înmormântările de copii. De altfel şi in cimitirul de la Sîntana de Mureş
din 77 de morminte descoperite doar în
şapte erau înmormîntaţi copii 11, raport
care nu reflectă nici structura de vârstă
a populaţiei, nici rata mortalităţii infantile, cunoscut ridicate la populaţiile din
vechime, încât trebuie să presupunem fie
înmormântarea copiilor în parcele separate. fie un ritual nesesizat arheologic.
Inventarul funerar chiar dacă nu atinge spectaculozitatea unora din mormintele din aria culturii Sîntana de Mureş
cuprinde o destul de largă varietate de
piese şi ofrande, aceasta în condiţiile în
care o -bună parte din morminte au fost
deranjate sau distruse fie în epocă, fie
ulterior, de lucrările agricole. Cu excep.:.
tia a două dintre morminte, ambele distruse şi din care nu s-a recuperat nici un
fel de inventar, în rest mormintele contin diverse piese de inventar. Varietatea
si dispunerea acestuia respectă reguli rituale, diferind în funcţie de poziţia socială, vârsta şi sexul celui înmormântat.
Alături de piese de port apar o serie
de ofrande şi depuneri legate de credinte şi obiceiuri rituale întâlnite în mod
obişnuit în cimitirele acestui orizont culturaL In mai multe morminte s-a înregistrat ofrandă de carne depusă de obicei la picioarele defunctului, dar apar si
morminte în care ofranda era aşezată în
stînga sau dreapta capului. Sacrificiile de
::mimale obişnuite în practicile rituale
din această cultură 12 sunt dovedite în ca7111 r.imitirului de la Fântânele prin ofrande de oaie (M5), porc (M16), pasăre
(M15 şi M16) şi câine (MB).
Cea mai numeroasă categorie de inventar o formează, ceramica. La Fânâtnele
aceasta s-a găsit în majoritatea mormintelor. Vasele erau dispuse pe una sau pe
ambele laturi ale gropii 1~. la capul sau
la nicioarele defunctului, fiind întâlnite
de la_ unul lp: _patru într-un mormânt. A7'
cestea €rau atât din categoria celor·luc!'ate cu mâna cât şi la roată.
11
12

IJ

14 Cu toate că portul unei singure fibule
este intâlihită in multe descoperiri funerare
din aria culturii Sintana de Mures-Cerneahov
la Fântânele aceao;tă imprejurare se poate datora şi deranjării lor constatată in mormintele
în care aceste depuneri au fost constatate.
15 Cele patru exemplare găsite Ia Fântânele
apartin unor variante diferite. Dacă perechea
de fÎbule din M 1 are o răspândire relativ largă în aria· culturii Sântana de Mures-Cerneahov unde se· datează in a doua jumătate a secolului al IV-lea. exemplarul din M 11 aparţinând aşa.zisului tip pannonic este cunoscut
printr-un exemplar din necropolă de Ia Independenţă rB. Mitrea, C. Preda, op. cit., pl.
150/2) şi alte trei tntr-o locuinţă din aşezarea
rir. 1 de Ia Bratei (L. · Bârzu, Continuitatea creaţie·i materiale şi spirituale a poporului român
pe teritoriul fostei Dacii, 'Bucureşti, 1979, p.
57, fig. 11).

K. Horedt, op~ cit., p. 112.
1· Ioniţă, op. cit., p. 239.

G. Marinescu, C. Gaiu, op. cit., p. 137.
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apariţii de excepţie in acest areal 16 dar

calului V 24. Exemplarele de la Fântânele
au marginile semidiscului crestate imitând decorul policrom, caracteristic epocii hunice, ceea ce permite datarea lor
in jur de 400.
Pentru fibulele din fier aflate in M6
şi Ml5 precizarea tipului de care aparţin
este greu de stabilit datorită stării proaste de conservare. Mai probabil, perechea
de fibule din M6 aparţine tipului cu portagrafa laterală 2.'1. O datare mai precisă
a acestora este greu de stabilit. In general fibulele din fier sunt apariţii sporadice în descoperirile din această perioadă 26 şi sunt datate in general in secolul
al IV-lea, dar continuă să fie folosite şi
în secolul următor 2i.
Prezenţa unor antichităţi romane fibule, monede în mormintele datând din
epoci mai târzii, cum este şi cazul fibulei
de tipul celor cu genunchi din M19, databilă în secolele'li-III, s-a constatat şi in
cazul altor necropole : Leţcani, Bandu de
Câmpie, Noşlac 28, nu are sub raport cronologic nici o relevanţă 29.
Aceeaşi varietate de tipuri, ca şi în
cazul fibulelor, o constatăm şi în privinţa pieptenilor depuşi în mormintele din
cimitirul de la Fântânele 30 . Au fost gă
siţi un număr de şase piepteni
dispuşi
fie în zona capului (M8 şi M18), pe piept
(Ml), în stânga corpului la nivelul genunchiului (M5 şi M9) sau într-unul din
vasele cu ofrandă (Mll), atât în morminte de femei cât şi de bărbaţi.
Considerat mai timpuriu, tipul de piepten cu mâner semicircular (pl. IV/3) s-a
găsit la Fântânele în trei dintre morminte (Ml, M9 şi Mll) din care două exemplare cu apucătoarea simplă, iar cel de-al

au o largă răspîndire in nordul şi centrul
Europei 11. Exemplarele de la Fântânele
lucrate din bandă lată de bronz (p. V1-2) se datează la sfârşitul secolului al
IV-lea şi inceputul secolului al V-lea 18.
tn mormântul N3 o astfel de fibulă apare
alături de o cataramă cu placă prelungă
(fig. 4/4) văzută ca un eventual prototip
al cataramelor cu placă trilobată din epoca hunică 19 şi o limbă de cure (pl. IV1
5) din bronz cunoscute in mediul sarmatic din nordul Mării Negre din secolul al
III-lea 20 , dar care se răspândesc în Europa
centrală la sfârşitul secolului al IV-lea şi
inceputul secolului al V-lea 21 . Cea de-a
doua fibulă din mormântul amintit este
de tipul celor cu piedică laterală (pl. V 1
5) cunoscută în mediul cerneahovian în
secolul al IV-lea 22• In câmpia Tisei astfel de piese sunt datate la sfârşitul secolului al IV-lea 23.
Perechea de fibule cu semidisc din
M13 (pl. V/10-11), aparţine unui tip de
fibulă răspândit în aria culturii Sîntana
de Mureş-Cerneahov fiind datat în ultima
treime a secolului IV şi la începutul se1o G. Marinescu, C. Gaiu, op. cit., p. 139,
nota 29 ; C. Preda, Callatis. necropola românabizantină. Buc., 1980, p. 36. Sântana de Mureş, in M 46 un exemplar din fier stă împreună ru o fibulă cu semidhc care se datează in
a doua jumătate a secolului al IV-lea (l. Kov:ics, Dolg Cluj, 3, 1912, p. 297, fig. 62. Cele
mai apropiate analoR"ii sânt cele din cimitirul
nr. 1, de la Bratei (L. Bârzu, Cultura materială

a populaţiei autohtone din Transilvania in
sec. IV-V. Cimitirul nr. 1. de la Bratei, Bucureşti. 1973. p. 63, pl. 25;3-4).
11J. Szydlowski, Arch., Austr., 63, 1979, p.

21 sqq.
IB J. Tejral, Arch., Austr., 72, 1988, p. 225:
E. Garam. A. Vaday, op. cit., p. 171.
19 M. Kazanski, R. Legouks, Arch., Med., 18.
1988, p. 34 : M. Kasznski, Arch., Med., 22.
1992. p. 198.
20 J. Teejral, Arch., Baltica, 7, .. Peregrinatio Gothica", Lodz, 1986, p. 203, 210, fig. 10/
9, 13-15 şi harta 1.
21 C. Bloşiu, Arh., Mold., 8. 1975, p. 213,
fig. 20/11 ; Gh. Diaconu, Târguşor, fig. 13/17:
J. Szydlowski, Przegl., Arch., 25, 1977, p. 115,
fiR· 12 ; J. Tejral, Probleme ... , p. 238 : V. Bierbrauer. in Die Volker an der mtttlern und unteren Donau im fiinften und sechsten Jahrhundert. Wien. 1980, p. 135; fi!!'. 15/4.
22 G. Marinescu, C. Gaiu, op. cit., p. 139.
· 2J A. Vaday, Antheus, 17-18, 1988. p. 89~
90; E. Istvanovits, op. cit:, p. 117, fig. 8/4,
l99l.

24 M. Kazanski, Arch., Med., 14, 1984. p.
8 ; M. Kazanski, R. Legoux, op. cit., p. 31.
25 G. Marinescu, C. Gaiu, op. cit., p. 139.
1'26 1. Koviics, op. cit., p. 287, fig.
46/7 .
Gh. Diaconu, op. cit., p. 65, pl. 112;3 : C. Preda.
op. cit., p. 36-37.
'!7 D. Teodor, Arh. MolcJ,, 12, 1988, p. 206209.
28 C. Bloşiu, op. cit .. p. 213. 257, fig. 201
3 ; I. Kovăcs, Dolg. Cluj., 4, 1913, p. 340, 416,
fig. 60/2 : M. Rusu, Dacia NS, 6, 1962.p.2i2,
274, fig. 2/23.
29 C. Beldiman, Apulum, 27-30,
19901993. p. 187.
3J G. Marinescu, C. Gaiu, op. cit., p. 141.
:n S. Thomas, AFD, 8, 1960, p. 92-94 : G,
F. Nikitina, SA, 4, 1969, p. 154,
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comerţului la populaţiile din jur.
cele mai multe din formele întâlnite în mormintele de la Fântânele ,,Rît"
au o circulaţie în timp mai lungă, fiind
comune în toată aria culturii Sintana de
Mureş, au apărut şi unele piese rare cum
ar fi mărgelele de chihlimbar în formă de
opt (pl. 8 IV/8) din M 11 şi M 16 sau o
mărgică de tip millefionidin Ml. Mărge
lele de tip millefiori îşi au originea în
provinciile orientale ale imperiului, de
unde sunt preluate de către populaţiile
barbare, fiind descoperite din regiunea
nord-pontică pînă în Europa Centrală şi
de nord 37. Pentru mărgelele din chihlimbar în formă de opt analogiile nu sunt
prea numeroase. Acestea sunt cunoscute
în mormintele de femei din lumea germană începând din nordul până în centrul Europei 38 fiind considerate ca o particularitate a regiunilor centrale şi răsă
ritene a Germaniei libere 39. In aria eul-

treilea cu mâner\11 scobit. Datat in general în a doua jumătate a secolului al
III-lea şi prima jumătate a secolului al
IV-lea 32, aceştia sunt folosiţi până la
sfârşitul secolului al IV -lea. Prezenţa
unor tipuri variate in cadrul unui grup
restrâns de morminte arată valoarea relativă a cronologiei doar in baza acestor
piese.
Pieptenii in formă de clopot (pl. IV /2)
din necropola de la Fântânele (M8 şi
M 18) aparţin tipului 5 din clasificarea
propusă de K. Horedt 33 . Aria lor de difuzare o constituie în principal spaţiul
culturii Cerneahov dar se găsesc în egală măsură şi înafara acestuia datându-se
din a doua treime a secolului al IV -lea
până în prima jumătate a secolului
al
V-lea 34 .
Cel de-al treilea tip de piepten întâlnit în cadrul cimitirului este reprezentat
de pieplenul bilateral (pl. IV/1) provenind din M5. Acest tip de piepten apare
cu totul izolat în aria culturii Sîntana de
Mureş :::; reprezentând un element târziu
de datare a acestor monumente. Prezenţa sa în provinciile dunărene în epoca
romană târzie arată filiera prin care acest tip pâtrunde în lumea barbară unde
cunoaşte o largă răspândire în secolele
V--VII.
Mărgelele, prezente atât în mormintele de femei cât şi în cele de bărbaţi,
au fost găsite într-un număr de cinci
morminte 36 din cimitirul de la Fântânelie. De obicei se întâlnesc în regiunea gâtului şi pe piept dar şi pe abdomen. Lucrate din sticlă, cuarţit, şist sericios, cretă, os şi chihlimbar cu o mare varietate
de forme : globulare, tubulare, discoidale,
îngemănate, fatetate şi o arie de răspân
dire extrem de largă, sânt produse în atelierele din Imperiu de unde pătrund pe
3"L

18-·19.
33

~

M.

Kazanski,

R. Legoux,

op.

calea

Dacă

ST R.
Andrae, Mosaikangenpcrlen Unterschungen zur Verbreitung and Datierung Karolingrzeitlicher Millefioriglasperlcn in Europa,
în Acta Praehistorica et Archeologica, 4 (1973),
1975, p. 101jsqq. ; E. M. Aleksejeva, Anticiije
busi severnovo Pricernomorja, Moscova, 197:;,
pl. 3/10 ; M. Tempelmann-Maczynska. Die PerZen der rămischen Kaiserzeit und der Friiher
und der Frii.her Phase der Volkerwanderungszeit im mitteleuropciischen Barbaricum, Mainz

an Rhein, 1985, p. 61, pl. 12 ; A. H. Vaday,
Antheus, 17-18, 1988, p. 102-103. In cimitirul
de la Tiszavalk cuprinzând morminte orienta.
.te S-N şi în al căror inventar se găsesc fi bule
dintr-o bucată, arme (vârf de lance), un pinten. o sabie Şi un umbo de scut cu faţete), cimitir care se datează la sfârsitul sec. al IVlea şi începutul sec. al V -le~. s-a găsit şi o
perlă de tip millefiori (E· Garam, A. Vaday.
Comm. Al"c/t.-Hung., 1990, p. 171-219, p. 176,
fig. fi/10). De asemenea o piesă de acest tip
se cunoaşte în cimitirul de la Smolin unde
apare împreună cu o pereche de fibule cu semidisc şi picior romboidal. o cataramă cu placă dreptunghiulară, un cercel cu cap po!iedric
şi cercei de tâmplă cu mărgele pe fir, datat
în jurul anului 400 şi primele decenii ale ~ee.
V (J. Tejal, Mahren in V Jahrhundert, Praha.
1973, p. 40, fie-. 6/12-15 ; v. Bierbrau~r. op.
cit.. p. 135-136. La Menl!en astfel de piese
~ânt datate cu monede de la Anastasius si
Iustin I (F. Garscha, Die Alamanen in Sii.dbaden. Berlin, 1970, p. 216-217, pl. 18/19-38).
publicat în AS, nr. 12, 1929, p. 167.
.JB M. Tempelmann-Maczynska, op. cit., p.
81-86.
îh,îc57 --u10-p)oasb
:li M. Kazanski, Antiquites Na.tionales, 22/
23. 1990/1991, p. 113.

cit., p·

K. Horedt, op. cit., p. 139-140.
M. Kazanski, R. Legoux, op cit,,

p.

26-27.

:J5 Spanţov (B. Mitrea, C. Preda, op. cit.,
p. 223, fig. 33/2) ; Copazu (Crişan Muşeţeanu în
Cultură şi civilizaţie la· Dunărea de Jos, 2, Că
lărw.;i, 1986. p. 216-217, fig. 4/14) şi Borcea
(M. Nicu,
Ţău, Materiale, Tulcea, 1980, p.
373 ~qq ; ibide, Braşov, 198l. p. 415-522.
:16 G. Marinescu, C:. Gaiu, op. cit., p. 140-

s.

142.
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turii 5tntana de Mureş-Cerneahov acest
tip de perlă pătrunde in secolul al IV-lea
sub influenţe nordice, având o răspân
dire restrâr:să ~ 0 . Tot prin filieră germană au pătruns şi in mediu roman târziu
din Britania până in regiunea pontică 41_
Sporadic se găsesc şi în descoperirile sarma te târzii din Câmpia Tisei r.2 şi în regiunea caucaziană 4:1. In necropola de la
Callatis aceste perle sunt datate în al doilea şi al treilea sfert al secolului al IVlea 44 • Piese similare se cunosc în cimitirul de la Csakvar 45 şi Tiszadob-Szeget 4fl
de la sfârşitul secolului al IV-lea şi începutul secolului al V-lea.
Din inventarul mormântului M1 provin mai multe inele de tâmplă (pl. IV/
9-19) lucrate din sârmă de argint sau
de bronz având capetele alăturate, petrecute sau înfăşurate, din care, pe unele erau înşirate 1-2 perle de sticlă sau
chihlimbar. Astfel de piese de podoabă
se cunosc atât în cimitire Sîntana de Mureş-Cerneahov 47 cît şi în alte arii culturale din Europa de nord şi centrală ca şi
în regiunea nord-pontică din a doua iumătate a secolului al III-lea până Ia mijlocul secolului al V-lea 48. In mormântui
de Ia Fântânele ele apar alături de o pereche de fibule cu piciorul întors pe dedesupt care se datează în a doua jumă-

tate a secolului al IV-lea 41. Astfel de piese erau purtate ca amulete cu rol magic 50 la fel ca şi pandantivii semilunari
din argint, găsiţi in M2 de la Fântânele 51, cunoscuţi încă din epoca romană,
atât în mediul roman cât şi la popoarele
barbare din afara Imperiului 52. Exemplarele din tezaurul de Ia Valea Strâmbă 53
reprezintă un bun reper pentru datarea
acestora în faza târzie a culturii.
Armele se întâlnesc în cadrul culturii
Sîntana de Mureş-Cerneahov numai cu totul excepţional datorită faptului că Ia
goţi funcţiona interdicţia de a pune arme
~i unelte din fier în morminte. Prezenţa
acestor categorii de piese este pusă pe
seama unor elemente străine, provenind
din spaţiul culturii Preworsk, care au
fost antrenate de migraţia goţilor spre
sud. La Fântânele ••Rît" s-a găsit, în mormântui M 9 Y., un topor din fier cu lama
asimetrică (pl. VI/6) alături de un piepten de tip Thomas III. Cu toate că toporul este socotită arma tradiţională a goţilor 53 numărul exemplarelor găsite în
morminte este extrem de redus (pl. VI).
Cele câteva exemplare care au apărut în
morminte de incineraţie poartă urmele
trecerii lor prin foc şi a deteriorării intenţionate pentru a le face inutilizabile,
prezenţa lor având doar un caracter vativ. In descoperirile transilvănene apar
în morminte de inhumaţie 56 şi aparţin
unui orizont mai târziu.

40
M. Tempelmann-Maczynska. op. cit., p.
130-132 ; Anne Bartoli-Kazanski, M. Kazanski
Traveaux et memoire, 10, 1987, p. 457 ; E. Ist~
vanovits, Acta Arch., Hung., 45, 1993, p. 128.
4l M. Hening. Britannia, 15, 1984, p. 244246: C. Preda, Callatis Necropola romana-bizantină, Bucureşti, 1980, p. 59.
42
M. Parducz, Denkmăler der Sarmatenzeit Ungarns, III, Budapest. 1950, p. 231 ; E·
Istvanovits, op. cit .. p. 128 ; M. K6hegyi, Arch.,
Austr., 66, 1982, p. 129-140.
43 M. Kazanski, A ntiquites Nationales, 22/
23, o. 112·
· 44 C. Preda, op. cit., o. 59.
45 A. Salamon, L. ·Bark6czi, Alba Reqia,
11, 1971, p. 47, fig. 11/9: idem SPverin Ztvischen Rămerzeit und Volkerw'anderung', Linz.
1982. p. 151, 155, fig. 6.
46 E. Istv6novits. op. cit., p. 128.
. tf7 J. w~rner, BJ. 188, 1988, D. 262-263 ;
1. Kovacs, Vol_q. Cluj, 6, 1915, fi<r. 50/3-448 M. Schultze-Dărrlamm. Arch.. Korespbl,
16, 1986. o. 347 sqq : E. Istvanovits. op. cit.,
P. 131-132 : A. Kokowski, tn Probleme der

49

G. Marim•scu, C. Gaiu, op. cit., p. 127,

fig. 2.

:;o G. Rau, Acta praehistorica et archaeologica, 3, 1972. p. 154 : M. Schulze-Dărrlamm, op.
cit., o. 347-355.
51 G. Marinescu, C. Gaiu, op. cit., P· 140.
52 K. Horedt. op. cit., p. 145-147.
53 z. Szekely. Falia Arch., 5, 1945, o. 65 :
J. Tejral, Arch. Baltica, VII, 1986, p. 199, fig.
8/6-B.
54 G. Marinescu. C. Gaiu, op. cit., O· 143.
55 A. Kokowswki, L'art militaire des archeologiques) in ,.L'armee romaine et les barhares du Ili-e au VII-e siecle". Paris, 1993, p.
338.
56 In general de dimensiuni reduse, topoare s-au descoperit la Târguşor (Gh. Diaconu, Târguşor, necropola din secolele Ill-IV,
Bucur-esti, 1965, p. 167, pl. XVII/3), Ciumbraud
(A. Dankantis, I. Ferenczi, Materiale, 6, 1959,
p. 614). Kompanijcy (M. Kazanski, Arch. Med.,
22. p. 221, fie-. 4/28), Krinicki (E. A. Symonvk,
MIA, 82. 1960, p. 243, fig. 3), Zurovka (V. D.
Baran. B. V. Magomedov, Cernjahovska kultura, Kiev, 1986, p. 86) un topor cu lama asimetrică s-a găsit şi in aşezarea de la Bude~ti

relattven ttnd absoluten ~hronoloaiP ah Lat(>n.
zeit bis um Frilhmtttelnlter, p. 218 : idem. î11
Schătzs der Ostpoten, Stuttqart, 1995', n. 125,
nr. cat. 1134---1144, fii!'. 19; M. TemoelmannMaczynska. op. cit., p. 141-145.
·
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pumnale, umbo de scut şi topoare de
Acestea din urmă, de diverse tipuri, au fost găsite intr-un număr de 54
de morminte ·in Abkhazia şi regatul bosporean. Prezenţa lor in mormintele din
zonele amintite a fost pusă fie pe seama
populaţiei de origine sarmatică din regiune fie pe seama unor impulsuri venite din nord din spaţiul scandinav şi al
culturii Prezeworsk 62. După M. Kazanski
un rol important în difuzarea unora din
aceste categorii de armament a fost jucat de Imperiul roman faţă de care populatiile din regiune se găseau în relaţii
clientelare, prezenţa armelor în morminte simbolizând statutul lor politic şi militar.
Pentru toporul de la Fântânele "Rit"
cea mai apropiată analogie o reprezintă
mormântul de la Ciumbraud în care s-a
găsit un piepten cu mâner în formă de
clopot, o găleată de lemn cu cercuri din
fier şi un topor. Prezenţa găleţii în mormânt dovedeşte şi ea prezenţa unor elemente străine, găleata fiind una din relicvele directoare ale culturii Prezeworsk
de unde se difuzează în nordul Mării Negre şi în regiunea Dunării mijlocii prin
intermediul goţilor şi alano-sarmaţilor 6:l.
Prezena sa în Transllvania în morminte
de înhumaţie la Ciumbraud şi Ocniţa 64
susţine infiltrarea unor elemente răsări
tene in faza târzie de la sfârşitul secolului al IV-lea65.
In mormântul 86 de la Kompanijcy
apar de asemenea un topor şi o găleată,
din lemn, împreună cu un umbo de scut,
un vârf de lance, o sabie îndoită ritual şi
o fibulă cu semidisc care fixează datarea acestui complex in ultimele decenii
ale secolului al IV-lea, eventual chiar
spre sfârşitul acestui secol66. Un topor
cu lama asimetrică provenind dintr-un
mormânt tumular de la Taurapilis (Litua-

Prezenţa unor pandantivi din bronz
sau argint in formă de to:eor sau ale unor exemplare miniaturale a7 indică popularitatea de care se bucură acest tip de
armă iri lumea goţilor. ·
Topoarele au o frecvenţă mai mare la
unele triburi germane din Europa centrală 53 unde se găsesc cu o oarecare frecvenţă in morminte. Atribuite de K Godlovski 59 orizontului cu arme din a doua
jumătate a secolului al III-lea şi inceputul secolului al IV-lea, ele sunt întâlnite
şi intr-o serie de necropole
aparţinând
celei de-a doua jumătăţi a secolului al
IV-lea şi secolului al V-lea 60_
O altă regiune în care prezenţa armelor în morminte cunoaşte o destul de
mare răspândire este situată în zona Mă
rii Negre, în Abkhazia şi Crimeea unde
au fost inventariate un număr de 130 de
morminte în care au fost depuse diverse
categorii de arme 61 datate din a doua jumătate a secolului al III-lea până în secolul al VII-lea. Dacă în secolul al IIIlea se cunosc numai vârfuri de lance,
vârfuri de săgeţi şi pinteni, începând cu
secolul al IV-lea categoriile de armament
se diversifică fiind înregistrate s3.bii,

luptă.

(E- A. Rikman. Pamiatniki sarmatov: plcmen'
cemjnhovskoi kultur. Chişinău, 1975, p. 109,
111. fii!. 28/3). Un topor fragmentar a a•Jărut
in M 34 de la BratPi (L. Bârzu, Continui-tatea,
p. 205, pl. 22j5).
;,7 K. Horedt, op. cit., p. 145-14i ; J. Werner, BJ. 188, p. 262-263, fii!. 4/14 ; T. Capelle,
nie miniaturenkette van Szilagyeomly6 (Şim
leul Silvaniei). Bonn, 19944" p. 51-52. L'n topor miniatura! din fier s-a găsit în ne~ropola
de la Hăneşti (E. Zaharia. N. Zaharia. O. T.·
Sovan. .4.rh. Mold .. 16, 1993. p. 159, fiP.. 6/ Afl).
58 H.
Schach-Di:irges, Die Bodenfiinde des
3 bis Jahrhunderts nach chr. zwischen unterrer
Elba und Oder. p. 89-90 ; H. Băhme. Germanischc Grabfundc des 4 1bis 5 Jahrhunderts
zwischen unterer Elba und LoirP Munchen
Hl74, p. 107 ; A. Kokowski. L'art' militaire ... :
p. 338. In cadrul culturii Luboszyce au fost
inventariate un număr de 51 de morminte cu
depuneri de topoare in vreme ce în cadrul culturii Przeworsk acestea lipsesc aproape cu desăvârsire (M- Kazanski. Antiquites Natiomales,
21-:?2, p. 122).
.
59 K. ('.JOdlowski. The chronologtJ of the
Late Roman and Early Miqration peri'lds in
Central Europe, Cracovia, 1970, p. 23-24.
ro M. Schulze-Dorlamm, Jahrb RGZM, 32.
1985, P. 509-sqq; J. Szlydlowski, Przgl. Arch.,
25, 1977, p. 111-112.
61 IU. N. Voronov. N. K. Senkor, Drevnosti
epohi velikogo pereslenija narodov V-VIIIvc>lcov, Moscova, 1982, p. 254-255, 129. fig. :1.

fi'l~azanski, Traveaux c>t memoire. Il,
p. 507 ; Anne Bartoly-Kazamki, M. Kazanski.
op. c;t., p. 470, fig. 12/1-7.
·
lil J. Szycflowski, Przegl. Arch., 25. 1977,
p. 103-110: idem SJ, 42, 1986. p. 70--82.
&4 A. Dankanits, I Ferenczi. Materiale, 6,
1959. p. 614 ; G. Marinescu, Şt. Dănilă, op. cit.,
p. 27. pl- 7.
65 Aceea<;i datare târzie este slL~ţinută si
de prezenţa unei găleţi Intr-una din gropile
rituale de la Archiud .,Hânsuri".
66 M. Kazanski, Arch. Med., 22, 1992,
p19n ~i 221. fig. 4;25----.'14.
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nia) Si s-a găsit impreună cu un vârf de
lance şi un umbo de scut cu calota faţe
tată 68 elemente care susţin datarea târzie şi a piesei de la Fântânele. De altfel şi celelalte piese din mormântul respectiv, indică o datare târzie 69.
Prin descoperirile de la Fântânele,
Ocniţa "Dric" 70 , Archiud "Hânsuri" 71, Budeşti 73, a căror inventare sânt caracteristice fazei Dl în sistemul cronologic european, fază care se datează în intervalul 380--400 (410)73 se conturează în
nord-estul Transilvaniei o grupare care
se constituie spre sfârşitul sec. al IV -lea
ca urmare a modificării mozaicului etnic de la Dunărea de Jos sub presiunea
fi7 A. Tautavicius, Lietuvos Archeologija, 2.
Vilnius. 1981, p. 18-43, fig. 3668 Umbourile de scut şi faţetate se datează
la sfârsitul sec. al IV -lea şi inceputul sec. al
V-lea fi'ind cunoscute în cadrul gruoului Dobrodzien, în regiunea pontică şi in Câmpia Ti·
sei. R. Harhoiu, Dacia NS. 34, 1990. p. 181 ;
E. Istvanovits-V. Kulcs;lr, JAME, 30-32, 19871989.
€il Pe lângă un piepten cu mânere in formă de clopot 1n mormânt s-a mai găsit o verigă din bronz cu capetele deschise pentru c~r::
se poate aminti o excelentă replică într-un
mormânt de la Trebur, pe teritoriul Germaniei. care a fost datat in jur de 400. (J. Tejral,
Arch., Baltica, 7, p. 204, 236, fii<. 13/1).
70 G. Marinescti, Şt. Dănilă, op. cit., p.
26-30.
11 Cercetări inedite Muzeul Bistriţa.
Tl programm Bistritz, 1887/1888. p. 57 ; C.
Gaiu. Acta MP, III, 1979, p. 536-538.
73 J. Tejral, în Die Vălkerwanderungszeit
im Karpatenbecken, NllrnberJZ. 1988, p. 1146 ; idem. in Probleme der relativen und absoluten Chronoloaie ab J,atenezeit bis zum
Friihmittelalter, ·Krakow. 1992. p. 227-248 ;
V. Bierbrauer, in Die Vălker an dcr mittlcren
und unteren Donau im 5. und 6. Jahrhundert.
Wien, 1980, P. 131-142; Harhoiu, Dacia NS,
34. P· 169-208.

hunilor (Ammianus MarceUnus, XXXI,
4,1). Aceste grupe de descoperiri sunt situate la periferia culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov cu care au multe puncte
comune dar şi o serie de diferenţieri. Pe
lângă o gamă de depuneri funerare târzii din necropolele de tip Sîntana de Mureş, poziţia acestor enclave sugerează parţiala lor contemporaneitate şi faptul că
cimitirele cerneahovene nu se încheie la
376 p. Ch. 75 .
Caracterul amestecat al inventarelor
din această grupă târzie reflectă tocmai
tulburările produse de presiunea hunică
şi care premerg marile mişcări de populaţii din perioada următoare. Incercăriie
de identificare, pe baza compoziţiei mormintelor, a etnicului acestora s-au dovedit până acum puţin productive. ln cimitirul de la Fântânele elemente de factură gotică stau împreună cu adausuri şi
elemente de ritual care se leagă de impulsuri venite din nord şi din est. Probabil avem de-a face cu un grup de ostrogoţi care a fost împins peste Carpaţii
răsăriteni în aceste vremuri tulburi. Dacă
atribuirea etnică a grupurilor care se
co~''ltituie în această fază târzie nesigură,
da tarea lor la sfăârşitul secolului al IVlea şi începutul secolului al V-lea este
susţinută atât de inventarele
conţinute
cât şi de amestecul de elemente care caracterizează acest interval.
74 Vezi harta descoperirilor la J. Ttiral.
Arh. Balt .,Pcregrinatio Cothica", 7. 1986, harta 2.
75 M. Kazanski, Arh. Med., 22. 1992, p.
1!)1 sqq. ; V. Bierbrauer, în .. !. Coti, Milano,
1944, pp. 44-46 ~i idem, in "Peregrinatio Cot_
hica" Universitates Oldsksamlings Skiftcr Ni
rckke, 14, Oslo, 1992, P· 23-25.

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

DIE NEUEN ENTDECKUNGEN AUS DER NEKROPOLE AUS F1NT1NELE
"RIT", COM. MATEI, KREIS BISTRITZ-NASSOD
-

Zusammenfassung -

Bei den wiederaufgenommenen Ausgrabungen in der N ekropole von Fîntînele-Rît wurden noch drei Grăber freigelegt, die zu denen fri.iher Veroffentlichten hinzuzufi.igen sind. (G. Marinescu,
C. Gaiu, Dacia NS, 33, 1982, 1-2, pp,
125-143). Von der Gesamtzahl von 19
Grăbern, die in dieser Nekropole ausgegraben wurden, die i.iberwiegende Mehrhehit, d.h. 18, waren vom Si.iden nach
Norden gerichtet und nur eines in die
entgegengesetzte Richtung.
Die Beigaben stimmen mit denen der
Sîntana de Mureş - Kultur i.iberrein,

enthalten aber auch bemerkenswerte eigene Merkmale. Die Kămme weisen alle
im 4. Jh. i.iblichen Formen auf, sie sind
ein-und zweirreihig, bei den einreihigen
ist der Griff ader nur erhohte Mittelteil gewolbt. Es wurden Bronzefibeln
mit halbrunder Kopfplatte, ein-und
zweigliedrige Fibeln mit umgeschlagenem
Fuss und solche mit geschlossenem Nadelhalter getragen. Ein Schnallenring ist
grosser als die in der Sîntana de Mureş
- Kultur i.iblichen, ungewohnt sind auch
eine Eisenaxt und Bernsteinberlocken.
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Pl. 1 -

Plai1 ele -,ituaţie al cimitirului dl' la Fânlânele "Hât~.
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olei de la
- -Pianul nccrop
Fântânele " Rât".
Pl. Il -
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8

Inventarul mormintelor de la Fântânele cer·cetate în 1994, Mll (1), M
(2-7), M 19 (8-9.
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Pl. JV -- Obiect<> de podoabă elin o~ (1-3), bronz (4-7, chihlimbar (8), argint
(U-lt;). gă,ite în lVI 1 (~J-HJ), ~1 3 (4-5, M 5 (1), M 7 (6), Ma (2), M 9 (!, 7), 1\116 (Il).
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J
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c

Pl. \' -

Fibule din bronz din M 1 (8, 9), M 2 (1-2), Ml (5), M 5 (4. 6), M! (3).
M,; (10-11).
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Topoare provenind din aria culturii Sântana de Mure!i-Cerneahov :
1. Nerusaj ; 2. Târgşor; 3. Kriniki, 4. Zurovka; 5. Kompanijcy ;
6. Fântânele; 7. Bude~ti.
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SONDAJELE DIN AŞEZAREA PREFEUDALA
DE LA $1EU-ODORHEI JUD. BISTRIŢA-NASAUD

Cercetările

arheologice intreprin~e la
in punctul "Somostauă" nu
sunt de mare extindere dar au pus în evidentă prezenţa unei aşezări de secolele
VIII-IX care suprapune o interesantă
aşezare de epoca bronzului. Trebuie să
menţionăm faptul că stratul de cultură,
consistent şi având o grosime medie de
45 cm. se află imediat sub nivelul solului vegetal. El consta de fapt în depunerile de epoca bronzului. Ni~elul prefeudal a fost distrus în cea mai mare parte
de lucrările agricole, putându-se identifica doar complexele adâncite sau uşor
adâncite 'in stratul de cultură preistoric.
Săpăturile au avut drept prim rezultat
realizarea observaţiilor privitoare la situaţia stratigrafică şi identificarea unor
complexe atât de epoca bronzului (locuinţe, gropi menajere, vetre) cât şi aparţi
nând locuirii de secolele VIII-IX (locuinţe, gropi menajere, pietrare). Nu s-a
putut determnia cu certitudine, în acea~
tă fază a cercetării, întinderea aşezărilor
de epoca bronzului şi nici a celei de secolele VIII-IX. Dintre complexele dezvelite trebuie să amintim câteva bine delimitate şi cu posibilitatea de a fi datate
prin materialul arheologic ce 1-au con·
servat. Intr-o asemenea situaţie se află de
pildă o groapă menajeră identificată într-o primă etapă a cercetării. De dimensiuni relativ mari. ea tăia o altă groapă
menajeră de epoca bronzului. având în
~tmplutura material ceramic fragmentar
şi un vas tntregibil (pl. I, fig. 1 /1). Este un
vas borcan. dintr-o pastă grosieră, cără
miziu-gălbui. cu arderi secundare, având
ca degresant nisip cu bobul mare. pietrieele şi fragmente ceramice pisate, o pastă

Şieu-Odorhei,

neomogenă,

poroasă, lucrată cu mâna.
Umerii vasului nu sunt puternic profilaţi, buza scundă, răsfrântă în afară cu
muchia uşor rotunjită. Nu este un vas de
dimensiuni mari, având o înălţime de 12
cm.
Au fost identificate de asemenea două
locuinţe de suprafaţă. Prima dintre ele,
uşor adâncită, şi tăind astfel nivelul de
epoca bronzului este de formă recttmgulară, având laturile de 3,5/3 m (pl. IV /2).
Nu au fost identificate gropi de pari, în
interiorul ei însă s-au identificat rămă
şiţele unei vetre, o cantitate relativ mare
de fragmente ceramice şi piatră provenind de la cuptorul care nu s-a păstrat.
Dintre fragmentele ceramice recoltate s-a
putut întregit o tăviţă (pl. IV /1). cu diametrul buzei de 21,5 şi înaltă de 3,5 cm.
~Este realizată dintr-o pastă grosieră, neomogenă. cu nisip cu bobul mare, pietricele şi fragmente de ceramică pisată ca
degresant, de culoare brun-gălbuie, cu
arderi secundare, lucrată cu mâna.
Cea de a doua locuinţă, de dimensiuni
mai mari, rectangulară, cu laturile de 5/
3,5 m, având colţurile rotunjite, este la
rându-i uşor adâncită (8-9 cm.), tăind
nivelul de locuire preistoric (pl. V /1). La
fel ca şi in cazul primei locuinţe, in interiorul acesteia au fost identificate urmele
unei vetre distruse, piatră spartă, piatră
de râu provenită probabil de la un cuptor ce nu s-a păstrat, precum şi o mare
cantitate de material ceramic fragmentar (pl. III/1-9 ; pl. IV /3 ; pl. V/2, 3.).
S-a putut Intregi un singur vas din categoria vaselor borcan, lucrat cu mâna (pl.
ITI/1). Este un vas de mici dimensiuni,
dintr-o pa-stă grosieră, amestecată cu ni:-
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sip cu bobul mare şi pfetl'îcele, cu umerii
bine contura ţi.- vasul având diametru} ma-·
xim în zona umerilor. Buza este scunda,
răsfrântă in afară, c:J muchia uşot teşită. Este ornamentat pc cea mai m:::re
parte a suprafeţei cu incizii paralele, neglijent realizate (pl. III/1) Restul materialului ceramic, fragmentar, aşa cum s-a
amintit deja, indică prezenţa vasehr din
categoria vaselor borcan, tipologie fiind de
fapt singura formă prezentă, cu exc?pţ,ic
unui fragment de tăviţă.
Sunt vase borcan de dimensiuni relativ mici, unele mijlocii, cu umeri în general bine conturati, bombaţi uneori, cu
buze răsfrânte în afară, cu muchii teşite sau uşor rotunjite, în general scunde.
Ca factură, sunt realizate dintr-o pastă grosieră, aspră, degresată cu nisip cu
bobul mare, ceramică pisată, pc•roasă.
prost arsă, cu arderi secundare; uneori
însă de mai bună calitate. Este în CE'a mai
mare parte o ceramică arsă oxidant, că
rămiziu-gălbuie, uneori spre brun, dar
există şi fragmente de culoare cenuşie,
chiar neagră.
Este important să facem observ:~ţia că
alături de ceramica lucrată cu mâna există şi fragmente provenind de la va1'.e lucrate cu roata, acestea fiind de o mai bună
factură, în general ornamente.
Dacă gama tipurilor de vase se reduce
la aceea a vaselor borcan şi a tăviţelor,
gama ornamentelor se reduce la banda
de incizii paralele, la banda în val, aceasta din urmă fiind combinată cu aceea alcătuită din incizii paralele. Ea alcătuieşte
uneori "ochiuri". Mai rar este prezent şi
valul simplu, la fel ca şi inciziile paralele
distanţate. Ornamentele sunt figurate pe
umerii vaselor şi uneori pe cea mai mare
-parte a suprafeţei acestora. Pe fragmentele ·provenind de la vase lucrate cu roata
ele sunt în general destul de îngrijit reaUzate, uneori însă sunt figurate neglijent.
· O altă locuinţă dezve,lită cu prilejul
acestor sondaje, este la rându-i uşor adân'cită în · nii1elul · preistoric, neputându-s·e
realiza observaţii foarte precise, u·mplutt.ira ef fiind deranjată de lucrările agricole. S-a putut contura supraf11ţa ·ei însă,
pe baza răspândirii materialului arheologic, a urmelor de arsură şi a pietrelor ră
mase, vestigii ale unui cuptor distrus.

Este un complex bogat tn material ceramic, in cea mai mare parte fragmentar, din care insa s-a putut întregi un vas
din categoria vaselor borcan (pl. II/1).
Fragme:1 tele cer amice recoltate indică
prezenţa doar a vaselor borcan (pl. I,'2A,
II/3-5), a tăviţelor (pl. D3, II/2). Sunt
arse oxidant in cea mai mare parte, cără
miziu-gălbui, cu arderi secundare, în majoritate covârşitoare lucrată la mână, într-o pastă grosieră, poroasă, amestecată
un nisip cu bobul uneori mare şi fragmente de ceramică pisată. De menţionat
desigur şi faptul că există şi fragmente
provenind din vase lucrate la roata rapidă, de o bună calitate, ornamentată,
Gama ornamentelor se reduce la banda
in val şi banda de linii paralele incizate.
Pentru a completa imaginea aşezării
de la Şieu-Odorhei, desigur în măsura în
care această imagine se poate contura
având in vedere cercetările de mică extindere întreprinse până în acest moment,
menţionăm şi identificarea unui pietrar,
o alcătuire de piatră spartă şi piatră de
râu, cu urme intense de arsură şi cenuşă.
Materialul arheologic recoltat de pe pietrele ce-l alcătuiesc, îl încadrează în orizontul cronologic al complexelor dezvelite în această aşezare. In afară de fragmente ceramice lucrate cu mâna, dintr-o
pastă grosieră, menţionăm şi prezenţa ceramicii de mai bună calitate, ornamentată, lucrată la roată (pl. VI/1-11).
Incadrarea cronologică a aşezării se
poate face ·În această etapă a cercetării
doar pe baza materialului ceramic prezent în complexele dezvelite. Lipsa pieselor de metal este desigur un impediment in incadrarea cronologică mai ·strânsă a complexelor în discuţie. Parametrii
tehnici ai ceramicii : ceramica lucrată cu
mâna, grosieră, degresată cu microprundiş, cioburi pisate sau numai cu cioburi
pisate, asocierea ei cu ceramica lucrată
la roata rapidă de mai bună calitate, precum Şi prezenta în aşezare a ceramicii
lucrate la roata înceată, gama formelor
şi a ornamentelor, sugerează posibilitatea
încadrării cronologice a aşezării în discuţie în secolele VIII-IX. ,
Extinderea cercetării acestei .aşezări în
viitor este susceptibilă de a permite şi
realizarea unui raport statistic între diferite categorii de ceramică, p~e~ente ..i!l
complexele din aşezare, raport ce credem

cu
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că
să

poate contribui la incadrarea mai strâncronologic a complexelor cercetate.
Analogiile sunt destul de numeroase,
acoperind o largă arie geografică, fie prin
aşezările mai apropiate de la Coasta-Şi-

rioaia sau Şopteriu. fie prin a~ezarea de
la Poian :;.i prin alte aşezări din estul
Transilvaniei, din Sălaj, din sud-estul
Transilvaniei, sau din afara arcului carpatic1.

LES SONDAGES ARCHtOLOGIQUES

DE

ŞIEU-ODORHEI

-ResumeLes recherches archeologiques effectuees au lieu dit ,.Somoştana" ont abouti a
identifier, exepte les materiaux appartenent a l'âge du bronze, plusieurs habitations de surface du VIII et IV e siecles.
Les materiaux archeologiques trouves dans
ces habitations comprennant des pots d'une pâte areneuse, travailles a la roue, decores de fascicules delignes droites et en

vague : on y rencontre encore de la ceramique decoree a la main de pâte grossiere. Les recherches, loin d' etre terminees,
fournissent de nouvelles informations pour
une periode encore insuffisamment connue, permettant, a la fois, une definition
plus claire de la culture materielle, a cette epoque dans le bassin du Someşul Mare.

1 K. Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, SCIV, tom II, nr. 2 1954 p. 89-..232 ;
C. Gaiu, Aşezarea prefeudală de la Şirioaia,
com, Şieu Odorhei, jud. Bistriţn-Năsăud, Mari-

Z. Szekely, Aşezări din sec. Vll-Vlii in
bazinul superior al Târnavei Mari• SCIV A, 39,
1988, 2, p. 169-198 ; Z. Szekely, Aşezări din
sec. l'I-IX p. Ch. in bazinul Oltului Superior,

sia XIII-XIV, 1983-1984, p. 59-64; C. Gaiu.

SCIV A, 43, 1992, 3, p 245-306 ; E Zaharia.

Aşezarea prdeudală de
meaiş, Apulum, XVII,

Donnees su1· l'archeologie des IV -XI siecle sur
le territoire de la Roumanie. La culture Bratei et la culture Dridu, in Dacia, N. S. 15, 1971,
p. 269-287 ; Al v. Matei, Repertoriul de aşe
zări şi descopel'iri aparţinând secolelor IVIX e n, de pe teritoriul judeţului Sălaj, in Acta

la

Şopteru,

'.l•·::·

cam. Ur-

1979, p. 265-271 ; I.
Goldariu, FI. Costea, I. Ciupea. Comana de
Jos, Aşezările de epocă dacică şi prefeudală,
1980, p. 87 sqq ; E. Zaharia, Populaţia romtÎneascd din Transilvania în sec. VII-VIII. (Cimitirul nr. 2 de la Bratei) ; Bucureşti, 1977 ;
I. Stanciu, Sondajele din aşezarea prefeudaUi
de la Popeni-Cuceu, jud. Sălaj. Câteva observaţii cu privire la ceramica prefeudală din
Transilvania Acta MP, XVIII, 1994, p. 135155 ; Z. Szekely, S'ipăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorgne (1959-1966), Materiale
IX, 1970- p. 297-315.

MP, III, 1979, p. 475-513 ; Z. Szekely.
!arca

prefeudală

de

la

Bezid

(jud.

Marisia, VI, 1976, p 117--123; Z. Szekely,
zări

Aşe

Mureş),
Aşe

din sec. VI-IX e.n. in sud-estul Tran.;ilvaniei, Aluta, VI-VII. 1974,-1975, p. 3548 ; Dan Gh. Teodor, Continuitatea populaţiei
autohtone la est de Carpaţi in sec. VI-XI
e. n.• Editura Junimea, Iaşi 1984, p. 49-113 ;
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. P/vl,at
Pl. 1 -

1. ceramică (gr. menajeră) ; 2-4. ceramică (loc. 3).
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1-o. ceramică (loc. 3).
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1 şi 3, ceramică (loc. 2) : 2. plan (loc. 2).
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1).
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ADMINISTRAŢIA

TRANSILVAN IEI
IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA

ANTON E. DORNER

In decursul timpului, austriE~cii au încercat în mai multe rânduri să pună stă
pânire pe Transilvania. Prilejul unei noi
recuceriri apare după victoria repurtată
în depresurarea Vienei ce a fost urmată
de o serie de succese obţinute pe teritoriul Ungariei. Desfăşurarea rapidă a evenimentelor a determinat reorientarea cercurilor conducătoare din Transilvania.
Incă din anul 1683, principele Apafi 1 l-a
desemnat pe Ştefan Vajda pentru a trata cu împăratul Leopold 1 cu privire la o
eventuală revizuire ... politică externă
a

seinnat să reprezinte interesele habsburgilor a fost călugărul iezuit Antidie Dunod. Acesta sosise în Transilvania în februarie 1685 4, urmând să-şi continue misiunea secretă şi în Ţara Românească pentru a lua legătura cu cercurile antiturceşti
care deveniseră destul de active. Prelatul
era însărcinat cu instrucţiuni precise din
partea impăraiului Leopold 1, ca şi cu un
proiect de propuneri structurat în 24 de
puncte ", act ce a stat la baza Diplomei
Leopoldine de mai târziu. Scopul final
pe care iezuitul îl viza, a fost de a constitui o confederaţie a celor două state româneşti sub tutela Vienei. In discursul
ţinut în cadrul dietei de la Făgăraş, Dunod a lăsat sJ se înţeleagă că în caz că
stările nu vor accepta propunerile sale,
ar exista pericolul ocupării Transilvaniei
de către Polonia r:. Alocutiunea rostită n-a
avul insă efectul scontat asupra nobilimii
prezente. Diplomatul vienez a încercat să
suplinească eşecul său prin atragerea unor personalităţi influente din anturajul
consiliului intim. In primul rând era vizat cancelarul Mihai Teleki, cunoscut susţinător al politicii habsburgice, cu care
a încheiat o înţelegere secretă la Cîrţi
şoara (14 aprilie 1685) 7 . In virtutea
acestuia el se angajează să sprijine stră-

ţării 1.

!n paralel cu înaintarea trupelor imperiale spre ţinutul intracarpatic, se reincheagă şi întăreşte tabăra filohabsburgică, având ca exponent persoana lui Mihai Teleki, un vechi aderent al Curţii vieneze.
Acţiunile diplomatice ale principelui
transilvan au fost uşurate de poziţia Porţii otomane, care, în noile condiţii militare a solicitat concursul lui Apafi 1 pe
Lângă împărat cu scopul încheierii ostilităţilor. Propunerile austriece au fost însă
total inacceptabile pentru turci ~. Datorită disponibilităţilor manifestate de foru··
rile conducătoare ale Transilvaniei, Viena iniţiază tratative pentru atragerea acesteia între ţările membre ale Ligii Sfinte, pact faţă de care a arătat un minim
interes până la data respectivă :1. Cel de-

4 Ioan Lupaş, Documente istol"ice transilvane. I ,Cluj, 1940, p. 441.
5 Carolu:o Szasz de Szemeria, Sylloge tractatuum aliorumque actorum publicorum historiam et w·gumenta B. Diplomatis Leopoldini,
resolutionis item quae Alvincziana vocatur,
illustrantium, C1u.i. 1833, p. 3-9.
6 Ki:ivari Laszl6, Erdely tortenelme, V, Pesta,
!863, p. 166.
7 J. Kemeny. Notiiia historico-diplomatica
Archivt et Literalium Capituli Albensis Tran·
silvaniae, 1, Sibiu, 1886, p. 144-147.

1
Szilagyi Sandor, Erdelyorszdg tărtenete tekintettel mivelăd(>.,re, IT, Pest, 1866, p. 348-

3119.

~ Trocsany Zsolt, Habsburg politika es
habsburg - kormanyzat Erdelyben, (In continua~e .f!abs p_ol.) Budapesta, 1988, p. 196.
, · Varkony1 A.gnes. Magyamrszag visszafoglal.Jsa 1683--1699, Budapesta, 1987, p. 90-91.
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Curţii, să convingă armata
5ilvăneanu să se alăture trupelor

cierile purtate pe parcursul mai multor
luni la Viena. Tratatul hallerian, 28 iunie 1686) 1'.. In urma acestora, Transilvania urma să renunţe definitiv la legătu
rile sale cu Poarta otomană şi să recunoască supremaţia austriacă. In schimb,
Leopold 1 asigura principelui, cât şi fiului acestuia, conducerea ţ.ării pe mai departe, libertatea religioasă şi politica existentă de secole, precum şi scutirea de
incartiruiri. Acest ultim punct era anulat
ab initia de paragraful 19 ce prevedea cedarea Clujului şi Devei în favoarea garnizoanei militare habsburgice. Apafi întârzia ratificarea înţelegerii, mai ales pentru a nu nemulţumi pe turci prin acceptarea armatei în cele două oraşe menţi
onate 1.;. Reacţia generalului Scherffenberg nu s-a lăsat aşteptată. Acesta devastează în luna iulie întregul podiş
al
Transilvaniei, impunând o conducere autoritară ce nu respectă conţinutul tratalului încheiat la Viena w.
Situaţia generată de operaţiunile militare din Ungaria 1-a determinat în vara
anului 1686 pe contele Scherffenberg să
părăsească poziţiile sale pentru a ajuta
acţiunile austriecilor în confruntările dificile de la Buda. După victoriile repurtate
de habsburgi a reieşit cu claritate, faptul că, următoarea ţintă a politicii lor o
va constitui Transilvania. De aici şi graba cu care stările reabordează în cadrul
dietei din octombrie desfăşurată în Alba
Iulia, problema păcii şi a încartiruirilor.
chiar şi în forma propusă de generalui
imperial 17 . Ansamblul politic şi militar
fiind acum net favorabil habsburgilor, a
făcut ca şi pretenţiile lor să se modifice.
Prin eforturi deosebite s-au putut împiedica incartiruirile armatei în iarna lui
1686, dar pretenţiile erau atât de mari,
incât, încă în prima lună a anului 1687,
suma preconizată a fost cheltuită, obligând principele să impună Transilvania
la impozite extraordinare tH.
Pericolul intrării sub stăpânirea auslriacă a sporit după eşecul de la Viena
al delegaţiei Dietei condusă de Francisc

:laniile

tranimperiale, iar pe principe să adere la Liga
Sfântă. Rezultatele obtinute de Dunod
pot fi socotite ca lipsite .de importanţă. El
~i-a putut da seama de starea de spirit
generală antinabsburgică înstăpânită. La
revenirea sa in toamna anului 168!), respectivul mesager a adus cu sine un a
proiect de propuneri mult mai concis B,
::are pregătea într-un fel penetrarea mi-litară austriacă in spaţiul
intracarpatic.
Discursul său destul de categoric ţinut în
faţa dietei a stârnit îngrijorare în rândurile celor prezenţi determinând stă:rile să
voteze plecarea imediată a unei delegaţii
la Viena pP.ntru a purta discuţii cu împă
ratul 9 • În fruntea reprezentaţiei a fost
numit sasul Johann Haller 10. Acesta constituia prima solie oficială a principatului
la Curtea vieneză.
Intenţiile serioase pe care le a';ea suveranul L('opold I cu privire la Transilvania se pot deduce şi din acţiunile de
forţă pe cat·e le lntreprinde în toanna anului 1685- în Ungaria şi nordul Transilvaniei, în timp ce se purtau tratative cu
imputernicitii lui Mihai Apafi. Ct: acest
prilej a început şi ocuparea sistematică
a teritoriului carpatic. Sub ameninţarea
forţei, principele s-a văzut obligat să încheie un tratat cu Dunod la 27 noiembrie
168~, prin care se obliga să plătească o
sutâ mii de taleri imperiali, eşalonaţi pe
cinci luni, pentru a preintâmpina încartiruirile militare preconizate 11. Semnătu
rile de pe act n-au oferit senzaţia de siguranţă ceruiă conducerii transilvănene,
drept pentru care s-a dispus trimiterea
!ui Francisc Gyulai la generalul Caraffa
pentru a incerca oprirea intrării armatei
habsburgice în ţară n. Cu tot efortul depus, în luna mai 1686, trupele comandate de Scherffenberg se aflau deja la
Cluj n. Prezenţa acestora a grăbit partea
transilvăneană să încheie grabnic negoH

Szilagyi Sandor, Diplomatarium Alvinccontunare Dipl. Alv.), 1, Pesta.

zianum, (în
1870, p. 34.

1

li
12
D

~

Carolas Szasz, op. cit., p. U---.17.
Rolf Kutschera. Landtag u.nd Gubernium
in Siebenbiirgen 1686-1869, Koln, Viena, 1985,
p. 2-3.
16 Dipl. Alv., p. 333-334.
17 Monum. comit., XVIII, p. 572.
IH Monum comit., XIX, p. 99-100.

" Carolus Szasz, op cit., p. 10.
10 Szilăgyi Sandor,
Monumenta comitalia
regni Transylvaniae, (in continuare Monum. comit.), XVIII, Budapesta, 1895, p. 375-3i6.

b

Dipl. Alv •• 1, p. 34-3i.
Dipl. Alv., 1, p. 44-46.
Dipl Alv., 1, p. 161-162.
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pânire ce va dura un secol şi jumătate.
Concomitent cu jurământul de fidelitate din partea suzeranului, s-a cerut un
set de revendicări. sistematizat în 13 puncte 27, prin care să se garanteze, că în viitor Transilvania va fi condusă după legile şi datinile sale (juxta leges et usus
Transsylnaniae conserventur). O diplomă
emisă de către Leopold I a fost solicitată
de Nicolae Bethlen în memoriul său "Muribunda Transsylvania ad pedes augusti
imperatoris proiecta'· (1688), iar generalul Scherffenberg promisese în acest sens
o intervenţie pe langă Curtea vieneză :.!!:l.
Impăratul a luat la cunoştinţă declaraţia
de loialitate a transilvănenilor :.!!.!, dar în
ceea ce priveşte diploma solicitată a cerut
răbdare pC:mă la rezolvarea stării conflictuale cu turcii 30.
Amânarea clarificării unor probleme
cheie, precum statutul juridic al principatului, limitele teritoriale ale ţării şi
structura ei administrataiYă, chestiunile
legate de privilegii, de confesiuni :;au de
impozite, au cauzat multe neajunsuri.
Funcţia supremă deţinut{, de Apafi ajunge să fie un paleativ a ceea ce a fost îna·inte ; dieta se ocupa de probleme minore
(capturarea pP.sărilor sălbatice sau folosirea tutunului, de exemplu), fiind mai
mult o comisie de rezolvare a alimentării
trupelor imperiale. Nimic concret în privinţa păcii preconizate de Leopold .
Starea politică a Transilvaniei anului
1690 se complică. Turcii încercau să recâştige teritoriile pierdute, susţinând un
nou pretendent la conducerea ei. Cu ajutoare tătăreşti şi muntene, Emerich Th6k6ly reuşeşte să înfrf,ngEi la Zărneşti trupele imperiale conduse de generalul Heisler 31. Succesul a fost de scurtă durată,
căci în toamnă, armata habsburgic[,
comandată de generalul Ludvvig Baden pă
trunde în mod neaşteptat în Transilvania
şi restabileşte situaţia. La toate acestea
mai trebuie adăugat faptul că, la 15 aprilie, survine decesul principelui Apafi
I, iar în august se stingea din viaţ:\ prin-

Gyulai i!l coroborate cu succesele repurtate de imperiali pe fronturile de luptă.
După victoria din august de la Mohacşi,
Carol de Lotharingia pătrunde în ţară,
solicitând oficialităţilor, chiar de la început
să pregătească câteva oraşe pentru asigurarea necesităţilor armatei 20 . Printre
aşezările vizate se afla şi Clujul care
a
fost ocupat deja anterior cu forţa 21 • In
atari condiţii, Apafi a încheiat cu generalul austriac tratatul de la Blaj (27 octombrie 1687) 22 . Pactul conţinea două
părţi distincte ; în prima, se stipulau obligaţiile în bani ale Transilvaniei şi repartiţiile sale lunare, încuviinţându-se şi
accesul lor în 12 oraşe importante din
punct .de vedere strategic. 1n cele 28 de
puncte ale capitolului următor, se reglementau problemele de drept ale ţării, statutul principelui, problema naţiunilor privilegiate şi a bisericillor recepte etc. Prin
conţinutul actului, ocupaţia militară îşi
avea un temei concret. !n momE·ntul adoptării sale de către Dietă, cei prezenţi au
fost convinşi că înţelegerea avea un caracter temporar, căci, în decembrie, Apafi asigura pe un sol otoman, că va apăra
cu toate forÎele sale Transilvania împotriva austriecilor 2:1.
Odată trat11tul încheiat Carol de Lotharingia s-a retras, locul său fiind luat
de generalul Scherffenberg 2\ iar după
puţin timp de Caraffa 2j. Curând după sosirea celui din urmă la Sibiu, acesta 1-a
obligat pe principe să convoace stările
pentru adoptarea unei declaraţii de credinţă. ln cadrul sesiunii din 9 mai, nobilimea a satisfăcut pretenţiile generalului,
renunţând la protectoratul turcesc şi acceptând, în schimb, pe cel al împăratului
de la Viena ~ 6 . Astfel se încheie, sub aspect juridic, epoca suzeranităţii otomane
asupra principatului şi începe o nouă stăHJ Monum comit., XIX, p. 106.
2° Cserei Mihaly historiaja, Pesoo.

1852, p.

176.
Monum comit., XIX, p. 215.
Carolus Szasz, op cit., p. 24-36.
Johann Duldner, Zur Geschichte des Uberganges Siebenbiigens unter die Herrschaft des
Hauses Habslmrg: die Jahre 1687-1691, in Archiv des Vereines fur siebenburgische Landeskunde (în continuare Archiv), XXX, Sibiu, 1902,
21

22
23

Carolus Szasz, op cit., p. 45-49.
Kovari Laszl6. op. cit., p. 190,
2'J Carolus Szasz, op cit., p. 49-53.
3J Carolus Szasz, op. cit., p. 52-54,
31 Constantin Rezachevici, Constantin Brâncoveanu-Zărneştt, 1699, Bucureşti, 1989, p, 183208.
'n
2s

p. 199.
24 Monum. comit., XIX,
?5
26

p. 227-230,

Monum. comit, XIX, p. 323-324.
Carolus Szăsz, op. cit., p. 40-45.
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iui 1690 proiectul său, din anallza căruia
rezultă o imagine destul de veridică. a situaţiei de fapt din Transilvania. De acest
set de propuneri se va ţine seama în
viitor în redactarea finală a Diplomei Leopoldine.
Dieta reunită în ianuarie 1691 a confirmat textul actului sosit de la Viena 35•
nu fără a se aduce critici la adresa lui Nicolae Bethlen pentru acceptarea propunerii unui guvernator în structura politică a
ţării. De aici şi lipsa celui menţionat
în
delegaţia care urma să plece la impărai.
pentru obţinerea variantei solemne. Deputaţia încerca ultima şansă pentru obţinerea confirmă!'ii în favoarea tânărului
Apafi II, tinzând la o subtilitate diploma-·
tică, prin afirmatia potrivit căreia, ori dE'
câte ori austriecii au condus Transilvania
prin guvernatori (se refereau la vremea
lui Ferdinand I şi Rudolf II), aceştia au
pierdut ţara. Se solicită, prin urmare, din
partea împăratului confirmarea principelui liber ales pentru a preîntâmpima 11 toate relele" ce ar putea decurge dintr-o altă decizie ::>o. Demersurile au rămas fără
succes. După o aşteptare de 8 luni, Leopold I semna versiunea ultimă a Diplomei 31 .

. cipesa, ast1el că destinul ţării a rămas pe
seama unui copil de 13 ani.
Pentru lămurirc-a problemelor constituţionale cauzate de conjunctura
ivită,
consiliul princial desemnează pe Nicolae
Bethlen sfl plece la împărat cu misiunea
urgentării elaborării Diplomei ce trebuia
să devină legea fundamentală de organizare a Transilvaniei. !n acelaşi timp, emisarul încearcă să ceară suveranului.
confirmarea gm·ernării ţ:Jrii pentru fiul
celui dispărut, împreună cu o regenţă. Asupra desfăşurării Pvenimentelor din principat, Leopolcl. I, a fost informat anterior 32 •
Pătrunderea lui Thăkoly şi victoria de
la Zărneşti, coroborată cu înfrângerea suferită de habsburgi la Belgrad, a uşurat
sarcina delegaţiei transilvănene la Viena,
care n-a întârziat să profite de rezultate.
In numai câteva săptămâni, reuşeşte să
obţină redactarea şi semnarea actului solicitat de atâta vreme (Diploma Leopo!dinum Prius) ::.J. Documentul perpetua vechile reglementftri politica-juridice
de
care se bucura Transilvania până la acea
dată şi poate fi socotită ca o victorie a diplomaţiei ardelene, cu toate că ea nu rezolva multe dintre probleme. Deputaţia
care a succes în perioada imediat urmă
toare delegatiei contelui Nicolae Bethlen
şi-a orientat atenţia, în special, asupra unor chestiuni importante precum : emanarea oficial8 a Diplomei,
conducerea
Transilvaniei cu ajutorul unui statu." consilium până l::t majoratul lui Apafi II, fixarea atribuliilcr consiliului princiar.
Curtea vieneză continuă însă politica
sa duplicitară. In timp ce elabora rapid,
sub impulsul evenimentelor, un nou statut al Transilvaniei, ea se preocupa intens de găsirea căilor aplicării proiectului
propus de Caraffa, care era mult mai
drastic decat cel în viguare :v•. Generalul
auslriac a fost considerat un bun cunoscător al problemelor Transilvaniei, drept
pentru care primise însărcinarea din partea împărc:tului de a realiza un plan cu
privire la felul cum poate fi menţinută
ţara sub "devotament" (Devotion) imperial. Acesta prezentase până în vara anu:J2
:JJ
J~

Diploma Leopoldină şi implicaţiile
sale politica-administrative.
Actul elaborat în decembrie 16!:11, punea bazele noii guvernări aşupra Transilvaniei pentru o perioadă de 150 de ani.
El r~glementa din punct de vedere juridic locul principatului în cadrul imperiului habsburgic.
In 'preambul se prezintă stăruinţele
depuse de contele Nicoh~e Bethlen pentru
acceptarea tratatului halerian cu toate
aspectele pe care le ridica acesta : libertatea religiilor, confirmarea privilegiilor.
vechi a unor naţiuni, problema impozitelor, etc. Stc: arată apoi acţiunile militare
întreprinse de Ludwig Baden împotriva
lui Thăkăly, cu promisiunea ferm[t austriacă de a apăra cu toată energia si forţa Transilvania în faţa celor care s-e.r încumeta să o mai pustiască. ·
;;;; Monum. comit., :XX, p. 436-437.
Monum. comit., XX, p. 450-452.
37 Carolm Szasz. op cit., p. 118-129,

Monum. comit" XX, p. 381-382.
Carolus Szasz, op. cit., p. 381-382.
Archiv, I, 1853, p. 162-1BB.
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Tot în cadrul introduetiv se preciza că
principele ales, Mihai Apaii II, copil fiind, nu poate primi confirmarea din partea împăratului, întrucf\t legile irr1periului stipulau vârsta majoratului la 20 de
ani. Se sugera ca până la acea etate acesta să fie educat în spiritul unui viitor succesor (in spem succesionis).
Prin articolul 1, se asigura staius-quoul în cazul celor patru religii :~;ecepte,
dar cu un plus în favoarea catolicilor, că
rora li se admite să-şi ridice biserici în
CluJ, Alba Iulia sau in alte locuri, chiar
dacă comunitatea respectivă avea un numâr restrâns de suflete (ubique locorum
in pauci et peregrini sint privatim).
!n punetek următoare se confirmau
toate privilegiile, donaţiile, titlurile, etc.
făcute de principi cu începere din veacul
XVI. La fel au fost întărite vechile legi
ale ţării, Approbatele şi Compilatele, precum şi Tripartitul lui Verboczi, alături de
dreptul municipal al naHunii săse~ti. Catolicii obţin un avantaj, prin preluarea de
către împărat a cazurilor în care ?.U fost
implicaţi şi. au rămas nerezolvate de die-

tori) să aibă reşedinţa in Transilvania.
Acesta urma să conducă în baza legilor
ţării, pe care jura să le respecte. Pentru
prestaţia sa primea o retribuţie anuală ca şi ceilalţi funcţionari guvernamentali,
de altfel - din fondurile fiscale şi tezauriale. In caz că nevoile o impuneau persoana guvernatorului putea fi înlocuită
anual de dietă, noua numire trebuind să
fie confirmată de suveran.
Obligaţia bănească a Transilvaniei se
slabilea la suma de 50 000 de taleri anual
pe timp de pace şi 400 000 florini renani
în caz de război. Se fac promisiuni ferme, că dările nu vor fi sporite, angajament nerespectat nici măcar în faza sa
incipientă.

După

alte reglementări privind impozitele, incartiruirile, dijmele şi libertă
ţile
comerciale, articolul XVII stipula
ca in fruntea armatelor transilvănene să
fie desemnat un german, care în colaborare cu forurile competente să-şi exercite
atribuţiile ce ii revin.
Chiar şi la o analiză sumară a diplomei, se pot constata lacune sau formulări
ambigue, care vor uşura în viitor intervenţia habsburgilor în treburile politice
ale Transilvaniei.

tă.

Prin articolele IV, V şi VI se garantau
structurilor administrative
din vremea principatului (consiliul princiar, consilier, dietă, jus.tiţie) etc. Toate
demnităţilc vor putea fi îndeplinite doar
de transilvăneni, indiferent de religie. Se
impune menţiunea după care împăratul
îşi rezerva dreptul de a propune venetici
în posturile vacante.
Paragrafele VII-IX dezbăteau viitoarea formă de conducere în Transilvania
Potrivit acestora, în fruntea statului, vechea functie a voievodatului (pristinib
temporibus Vajvodam dictum) se transformă într-un organ numit Directorat Suprem (Supremus Status Director), în care
puteau ajunge reprezentanţii nobilimii ţă
rii, indiferent de religie, Aceleaşi prevederi se aplicau şi pentru guvernator, general, cancelar şi consilieri etc. Se confirmă activitatea dietei, candidaţii căre
ia trebuiau să fie confirmaţi de împărat.
Tot aici se solicitau ca cel puţin 3 membri din cadrul guvernului şi ai tablei de
judecată să fie catolici.
Punctul XI stipula ca Directoratul General al Statului (Suprema Stntus dirccfuncţionarea

Administmţia. habsburgică

a Transilvaniei în prima jumătate
a secolului al XVIII-lea
!n perifJada imediat următoare emiterii Diplomei Leopoldine, putem constata
existenţa a doua forme instituţionalE : una
veche, tradiţională, moştenită din epoca
principatului, peste care se suprapune cea
nouă, puţin cunoscută în spaţiul transilvănean·. Pe baze tradiţionale funcţionau
organismele administrative de nivel mediu
şi inferior, în timp ce altele de rang superior, erau inovaţii ale cuceritorilor habsburgi. Printre organele puterii centrale
care au avut un rol de seamă în istoria
Transilvaniei din prima jumătate a veacului al XVIII-lea figurau : Cancelaria
Aulică, Guberniul şi Tez.'l.uriatul, primele
instituite recent de către austrieci. Acesteă
înlocuiau forurile consacrate ale ţării :
Consiliul Princial, Dieta sau Cancelaria
transilvăneană.
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I. Organizarea

administraţiei

vieneze sprijineau o iniţiativă a nobilimii
din Ungaria, potrivit căreia, Cancelaria
Maghiară, care funcţiona la Viena, ar fi
putut prelua problemele transilvănene. Ca
răspuns la această propunere, Dieta preconiza, ca pe lângă împărat, să fiînteze un
referent, câruia să i se adreseze toate actele care vizau raporturile cu suveranul
şi care, urma să retrimită cancelariei din
Transilvania rezoluţia imperială pentru elaborarea formei finale. Un procedeu destul de complicat, dar oricum fără implicarea Cancelariei Aulice Maghiare t.l. Alvinczi prezintă conceptul stărilor privind
problema in chestiune cu ocazia deputaţiei sale din 1692 42 . După mai bine de 6
luni de consultări, împăratul cedează. La
6 mai 1693, contele Strattman informează Guberniul : "sunt de acord cu separarea celor două Cancelarii şi cer soluţii
concrete privind personalul şi funcţiona
rea ei" 43. La data redactării actului, Viena avea deja o soluţie, aşa cum rezultă
din instruL·ţiunile din 29 aprilie 1693 44.
Potrivit acestora. cancelarul sau vicecancelarul, împreună cu un anumit personal,
trebuia să se afle permanent în capitala
Austriei, cv atribuîia precisă de a inainta
Coroanei toate cazurile care trebuiau rezolvate. Impăratul îşj rezerva dreptul de
numire a slujba~ilor în cadrul noului organ, odată cu consultm ea prealabilă a
Guberniului. Forul ce se contura astfel
trebuia să pună guvernul transilvănean
sub controlul său. Tn instrucţiune M? mai
preciza modul de funcţionare a recent
conceputei autorităţi ; informările parvenite din Transilvania urmau a fi discutate în cadrul Cancelariei, unde decidea
majoritatea, iar rezultatul era trimis suveranului de către referent.
Dieta a luat cunoştinţă de dispoziţiile
Coroanei, căutând să le aplice în favoarea ei. Congregaţia nobiliară din noiembrie 1693 1-a desemnat pe Alvinczi drept
vicecancelar, iscându-se astfel neînţele
geri asupra componenţei religioase a consilierilor '• 5 . Impăratul refuză propunerea
pe motiv că cel propus este reformat, iar
în cazul acceptării sale, ar dezechilibra

cen:rale in prima jumătate
a secolului al X'i/Ill-lea
1 Consiliul princiar (Cunsilium intimumj
Una dintre cele mai vechi autorităţi
ale Transilvaniei a fost Consiliul. Acesta
îşi are originea în epoca voievodală. În pe··
rioada principatului el a suferit relativ
puţine modificări. Cu toate că demnitatea
era specifică curţilor regale europene, ea
funcţiona şi în spaţiul intracarpatic, fiind
foarte asemănătoare cu acestea ca mod de
organizare, competen'1 ă şi atribuţii.
Prin reorganizarea efectuată de habsburgi la nivelele centrale după 1691, Consiliul, va pierde din importanţă, dar va
dăinui totuşi :lx. În ultimul deceniu al secolului, el va suferi modificări structurale,
prin contopirea cu Cancelaria transilvă
neană 3!!, cu menţiunea, că nu Sfatul va fi
integrat Cancelariei, ci invers. Astfel dintr-un for consultativ acesta devine unul
executiv. Asemănător au procedat habsburgii şi în alte provincii aflate in stăpâ
nirea lor, procedeul fiind experimentat şi
în cadrul Ungariei t.o.
2 Cancelaria

Avlic:ă

a Transilvaniei

Politica absolutistă habsburgic8 a încercat ca recentul teritoriu cucerit să
aibe aceeaşi configuraţie la curte co. şi celelalte ţări aflate în sfera proprie de dominaţie. Astfel, se cerea ca după modelul cancelariilor cehe, auslriece sau maghiare, să se instituie şi una a Transilvaniei, prin care problemele ei să fie supuse
apoi atenţiei impăratului. Jnfiinţarea nou:.
lui organism putea 3.nihi1a în cea mai mare
parte libertatea de decizie a forurilor ce
funcţionau în ţară şi care, potrivit Diplomei Leopoldine, îşi menţineau puterea decizională anterioară.

Consultilrile dintre suveran şi Dietă cu
privire la crearea Canc(~lariei Aulice, au
început în anul 1692, imediat dup& instituirec: guw~rnului. Cercurile conducătoare
:;~: Filiala Arhivelor Statului Cluj, Fondul :
Socoteli Princiare.
:m Ember Gyi:izo, Magyarorsz,)g kozigazgavasa 1711-1765, în Leveltari kozlemen1;ek, 54,
198311-2, p. G5.
40 Magyarorszag tărtenete 1686-1790. I, Budapesta, 19!39, p. 477.

·11

42

302.

Oaroius Szasz, op. cit., p, 291.
Carolus Szasz, op. cit., p, 293-294, 300-

Carolus Szâsz, op. cit., p. 376-~77.
_Carolus Szâsz, op. cit., p. 425-4JJ,
4
" Monum. comit., XXI, p. 15-1,
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nilor Dietei de la Cluj membrii desemnaţi
ai Cancelariei Aulice au fost subordonaţi
Guberniului, Dietei şi Cancelariei transilvănene, inaintea cărora dădeau socoteală pentru activitatea desfăşurată M. De
asemenea, stările îşi rezervau dreptul de
a extinde indicaţiile ori de câte ori situaţia o impune. Recomandările contraveneau insă celor elaborate deja de către
Cancelaria Aulică Austriacă. Acestea menţionau despre o subordonare faţă de împărat a Cancelariei Aulice a Transilvaniei 5:i. Personalul său era desemnat tot de
suveran, în urma unor consultări prealabile cu Guberniul, fără implicarea Dietei.
Se schiţ.ează şi modul de funcţionare viitoare. Potrivit acestuia, chestiunile ce se
aflau în atenţia împăratului, trebuiau analizate în prealabil în Consiliul Aulic,
după urgenţa următoare : cauze de ordin
general (economice, administrative, juridice), probleme fiscale, chestiuni locale,
pricini ale văduvelor şi orfanilor, diverse.
In primii ani de funcţionare, cancelarul transilvănean Nicolae Bethlen efectuase dese vizite la Viena pentru perioade de timp îndelungate, cu scopul contracarării acestor instrucţiuni, prevalându-se de acea dispoziţie a împăratului,
potrivit căreia în cazul prezenţei sale în
capitala austriacă, prelua automat conducerea Cancelariei Aulice 56. Concomitent Dieta şi Guberniul trimiteau delegaţii la Curte pentru a zădărnici planurile
lui Leopold I. In şirul acestor solii se numără şi cea a lui Ladislau Csaki, din
6
iulie 1696, care aducea cu sine noile instrucţiuni pentru Kalnoki şi subordonaţii
săi 57 . Acesta a fost chiar de la început atenţionat în chip foarte serios, ca să respecte legile :ţării (ale Transilvaniei) şi să
nu prejudicieze, cu nimic, interesele Guberniului şi ale Cancelariei ; să aibe în
vedere că cele două Cancelarii din Viena şi Transilvania "non duae, sed una eademque, unius ejusdem Domini Regis, unius ejusdemque Patriae Transylvaniae
Cancellaria est", iar prin atitudinea pe
care o are în anumite situaţii, poate duce
la o stare tensionată între Guberniu şi

proporţiile prestabilite. solicitând un catolic pe postul respectiv. Astfel se ajunge
la numirea lui Samuel Kalnoki, făcută în
cadrul Dietei din februarie 1694 46 ; Cu acelaşi prilej, acestuia i s-au stabilit anumite coordonate privind activitatE:a sa.
Potrivit acestora, Kalnoki va purta doar
titlul de vicecancelar, trebuind să servească la Viena timp de un an, iar la întoarcere urmand să fie numit judecător provincial. In munca sa va fi ajutat de alte
trei persoane : doi referenţi şi un secretar, posturi care erau vacante încă în
vara anului respectiv 47.. În final, schema
completă de funcţionare va cuprinde doi
secretari, dintre care unul va avea atribuţia de a înregistra actPle sosite la Cancelarie (Registrator), iar celălalt, se va ocupa de taxarea lor (Taxator) "8 . Ultimul
trebuia să fie în mod obligatoriu de religie catolică r.n. Cei cinci alcătuiau consiliul Cancelariei Aulice. !n această formulă se discutau toate problemele adresate
Curţii, deciziile luându-se cu majoritate
de voturi. Referentul avea întâietate la
sufragii. In caz de egalitate, vicecancelarul avea decizia finală. La semnarea actelor, procedeul era inversat ; prima semnătură o depunea conducătorul Cancelariei, după care urmau ceilalţi membrii
ai consiliului :=.o.
După indelungi deliberări, Leopold I
confirmă la 4 decembrie 1694 alegerea catolicului Samuel Kalnoki în functia de
vicecancelar 5 L. Acesta se afla la data de
24 septembrie pentru prima dată în audienţă la împărat, iar la 3 octombrie primeşte investitura 52 • Peste o lună au fost
aleşi şi ceilalţi componenţi ai Cancelariei :
reformatul Andrei Szentkereszti, catolicul
Benedict Henter, unitarianul Francisc
Palffi şi luteranul Gheorghe Czak6. Primii doi erau referenţi, Palffi registrator,
iar Czak6 taxator 53. Datorită instrucţiu-

Monum. comit., XXI, p. 201.
Monum. comit., XXI, p. 216,
Arhiva Naţională Maghiară, Budapesta.
Fondul documentar al Cancelariei
Aulice a
Transilvaniei (secţia B). Acta generalia (în continuare A.G.), 25/1695.
4.9 Ibidem.
5U Trocsânyi Zsolt,
En!Clyi kormcinyhat6scigi leveltcirak (in continuare E1·d· ler-), Buts

47
4B

54
55

dapesta, 1973, p. 32.
51 A.G. 9/1694.
52 A.G. ~3 /1695.
!13

A.G.
A.G.,
56 A.G.
57 A.G.

Ibidem.

25/1695.

12/1695.
23/1695.
37/1\396.
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Impărat

.,sed ut Cancellaria sit, Ianua Regis et Cancellarius, Vice-Cancellarius ac
reliqua Cancellariae membra fideles illius Ianitores, votum a subditis ad Regem
et ,huius Maiestatis ad illa benignissimarum Resolutionum Referendary 58. In act
se mai fac referiri la reglementările din
august 1694, cu privire la schimbarea aanuală a vicecancelarului, a folosirii sigiliului :19, precum şi a modului în care
funcţionarii Cancelariei Aulice trebuie să
procedeze în cazurile în care părerile
lor nu concordau cu cele ale Guberniului GO. In acest din urmă aspect, se
preciza că ei aveau obligaţia să informeze
forul din Transilvania cu privire la opinia diferită şi să returneze actul pentru
rediscutar~, iar dacă nici astfel nu fe putea ajunge la o concluzie comună, ambele consideraţii trebuiau să fie înaintate

florini, iar personalul, fiecare in parte,
câte 1500 florini. Doar Gheorghe Czak6
a fost retribuit dublu, el primind salariul
pe un an intreg, în timp ce toţi ceilalţi
împreună numai pe 6 luni 64 . "Banii ar fi
trebuit să fie pe o jumătate de an, dar
nici pe departe nu ne-a ajuns .. , noi fiind
oameni noi aici, totul a trebuit să cumpărăm pe bani" 6 ~. Solutiile la care s-a
apelat pentru a putea ieşi din impact au
fost : fie înduplecarea cancelarului Nicolae Bethlen, oaspete frecvent al lor în
anii 1695-1698. fie împrumutul de la
Cassa Sării 66 . În plata retribuţiei apar
frecvente întârzieri cum a fost în anul
1696, când, în loc de 16 noiembrie, salarul s-a acordat abia în 8 februarie anul
următor 67 • Desigur există şi alte exemple. Necesitătile Cancelariei Vieneze insumau anual 17 OOQ de florini care erau acoperiti de Guberniul transilvănean. Această cifră nu se modifică semnificativ
nici după anual 1700.
Tot din cuprinsul statelor de plată putem deduce o stabilitate a Cancelariei Aulice. Aproape toate numele înscrise din
primele liste de remuneraţie pot fi regăsite şi peste un deceniu. Intre aceştia nu
sunt consemnaţi : Francisc Pălfi, decedat
la 6 septembrie 1697 (cu 10 zile înainte de
salariul restant de multă vreme) ; cel dispărut a fost înlocuit la finele anului cu
Mihai Simon de religie unitariană la fel
ca şi Palfi. Un caz aparte 1-a constituit
sasul Szako, care s-a întors în Transilvania în vara lui 1698. părăsind definitiv
Viena. Acesta nu demisionează însă, întrucât postul său nu era vacant nici la
începutul lui 1699. Abia în a doua jumă
tate a anului sosea in capitala austriacă
inlocuitorul acestuia, Johann Hosman 68.
Un adevărat scandal s-a produs in 1699
prin numirea catolicului Johann Fiath în
funcţia de referent. prima persoană din
anturajul Cancelariei care nu era născut
în Transilvania. Prin această încadrare se
crea un precedent. care va continua apoi
in veacul al XVIII-lea, când vor apărea
şi alte elemente străine.

împăratului fit.

Dietelt> reunite în primăvara şi vara
anului 1697, vor încerca in mod sistematic
să-1 demită pe Kalnoki din funcţia deţi
nută propunându-1 drept succesor pe reformatul Kagy Pal 62 . Incercările au fost
lipsite de succes. Cu aceleaşi rezultate se
soldează şi alte solicitări ale stărilor, drept
pentru care, întreaga problematică a fost
curând reluată într-un nou memoriu expediat împăratului 63. In parte, s-au reconturat vechile revendicări, alături de care
apăreau însă altelP, necuprinse până acum
în actele precedente, precum : arhiva şi
modul ei de funcţionare, activitatea legată de sistemul înregistrării actelor şi a
taxării lor, etc. Nu cunoaştem răspunsul
dat de Leopold I, dar din activitatea Cancelariei perioadei următoare petiţiei, putem deduce că nu au survenit schimbări
în stilul ei de funcţionare.
In ultimii ani ai veacului al XVII-lea
a existat o preocupare mai intesă cu privire la salarizarea membrilor CancdarieL
cât şi in legătură cu intocmirea unor ba~
lanţe de venituri şi cheltuieli. Suma percepută de Cancelaria Aulică in primul an
de activitate a fost de 10 000 de florini,
din care vicecancelarul a incasat 2500
53

59
6ll
61

64

A.G. ~Ji jl'/11.

Ibidem.
A.G. 4/1696.

E5

Ibidem.

Monum. comit., XXI. p. 445·
Monum. comit.. XXI. p. 445-446.

67

62 A.Q. Î5
63 Ibidem.

66 Ibidem.

Ibidem.
Arhiva Naţională Maghiară. Budapesta.
Fondul Cancelariei Aulice a Transilvaniei. B.
!jJj

/1697.

9, P· 97.
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In primele decenii ale secolului urmă
tor evoluţia Cancelariei Aulice nu cunoaş
te schimbări de esenţă in raport cu cel
precedent. Problemele ei au fost în general cele de personal. Astfel, în 1706 se
stingea din viaţă Samuel Kalnoki. După
lungi tergiversări împăratul a desemnat
in 1710 drept succesor al celui dispărut
pe Sigismund Kornis 6!1. Numirea a fost
doar provizorie, căci în 1713 apărea o
altă personalitate în fruntea instituţiei,
Ioan Kaszoni 70. Printre alte prezente noi
menţionăm, de asemenea, pe cele ale luteranului Johannes Bausner în functia de
taxator, în locul lui Hosman (1711) 7 1, acesta fiind, de fapt, o rocadă între doi
saşi. In sfârşit, prezenta unui secretar unitarian Petru Rakosi n, care 1-a înlocuit
pe Mihai Simon (1712). Ritmul schimbă
rilor devine mult mai alert în perioada
1713-1740, când apar consemnaţi urmă
torii : reformatii Samuel Alvinczi (1713) I:J
şi Paul Pongratz
(1727) 7<1, unitarianul
Francisc Dimien (1713) 75 - care a mai
functionat în intervalul anilor 16991701 76 - , catolicii Gheorghe :Balint
(1714) 77, Ioan Vaszlai (1720) 78, Iosif Kosma şi Andrei Boer (1727) 79. Din enumerarea făcută se poate deduce că ponderea
catolicilor a fost constant crescătoare. Se
iveşte un alt nobil austriac (Ioan Vaszlai)
printre membrii Cancelariei Aulice, impus din nou de autoritatea centrală habs-

după

ce a ajuns în Cancelaria Aulică tranDin păcate, urmărirea altor
aspecte rămâne extrem de dificilă din
cauza lipsei de interes manifestate de istoriografie faţă de această problemăB 1 .
silvăneană.

3 Cancelaria Transilvaniei
Cancelaria a fost organismul administrativ şi juridic al Transilvaniei. Activitatea ei îşi. are începuturile în epoca voievodală perpetuată apoi în perioada principatului. După tergiversări îndelungate
austriecii au recunoscut la inceputul dominaţiei existenţa acesteia cu intenţia definitivă de a minimaliza rolul ei prin instituirea variantei Aulice. De aici izvorăş
te sursa unor aprige dispute diplomatice
dintre suveran ~i Dietă, care încerca să
ignore, ori să contracareze, instrucţiunile
survenite pentru rezolvări. Cancelaria Aulică ·a Transilvaniei era subordonată formal Cancelariei din Transilvania82 , iar
titlurile pe care le purtau conducătorii ei
erau de asemenea diferite : de cancelar
(in Transilvania) şi de vicecancelar (în
Viena) 83 .
După 1692, odată cu impunerea Guberniului în viaţa politică a tării, Cancelaria Transilvăneană s-a încadrat în noul
sistem, cancelarul devenind un membru
marcant al guvernului. El făcea parte din
rândurile consilierilor intimi ai principelui şi apoi ai Q;uvernatorului. In consecinţă lua parte la toate deciziile importante
care se adootau în chestiunile politice,
juridice si fiscale etc. Toate actele oficiale sosite sau expediate din Transilvania trebuiau să treacă in mod obligatoriu
prin instituţia Cancelariei. In esentă. Cancelaria constituia oficiul Guberniului. iar
cancelarul întruchipa pe conducătorul ei.
Modelul funcţionării a două cancelarii
dintre care rolul diriguitor să-1 deţină cel
din provincia imperiului a fost un caz
unic în analele habsburgice. De aici decurg strădaniile de a modifica această
configuratie în favoarea Curtii vieneze.
După încheierea războaielor cu turcii, la

burgică.

Din punct de vedere social, componentii Cancelariei nu făceau parte din
rândul nobilimii mari transilvănene sau
austriece (vezi Fiath şi Vaszlai)SO. Aceş
tia erau in marea lor majoritate exponenţi ai nobilimii mici şi mijlocii care
s-au ridicat, datorită posturilor ocupate, in
ierarhiile administrative. Insusi vicecance1arul Kalnoki a ;primit titlul de conte
A.G. 14/1710.
A.G. 51 /1'113.
A. G. 73/1711.
7l A.G. 40/1712.
TJ A.G. 52/1713.
74
A. G. 121/1727.
'r:l A. G. 103/1713.
16
A· G. 97/1711.
77
A· G. 39/1714.
78
A.G. 16jl720.
7
n A. G. 121/1727.
ti!
70
71

81
8

480.

~u Trocsanyi Zsolt, Habs. pol., p. 241.

~

83
84

OP· cit., p. 67.
Magyarorsz6.g tortenetc, 1686-1790, J. p,

Ember Gyozo,

A. G. 2/1691.
Ember Gyiizo, op, cit,, p. 73.
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sfârşitul veacului al XVII-lea,
Leopold I se îndrepta cu mai

atenţia

semnează noul nume stabilit pe seama
acestuia, de guvernator (Guvernatoris), CI.J
toate atribuţiile de rigoare.
Împrejurările politice din Transilvania
au contribuit la instaurarea instituţiei Guberniului. Moartea principelui Apafi I
(1690) şi a principesei (în acelaşi an) a fă
cut ca puterea să rămână pe mâna unui
minor care, potrivit legilor austriece, nu
putea deţine conducerea până la majorat.
Toate cele trei memorii adresate împăra
tului datate 3 septembrie 169286, 3 ianuarie 169387 şi 14 martie~ 8 , prin care se solicita confirmarea lui Apafi II, au rămas
fără răspuns. In aceste condiţii, rezolvarea tuturor treburilor ţării a rămas pe
seama Guberniului, singurul organism capabil de a adopta decizii oficiale.
Inaugurarea Guberniului începe cronologic în primele zile ale anului 1692,
când prerogativele Consiliului Princiar şi
de "sta tus consilium "-ului instituit după
stingerea din viaţă a lui Apafi I au fost
preluate de noul guvern austriac. La 5
ianuarie 1692, împăratul Leopold a întă
rit, prin semnătură, configuratia conducerii superioare a Transilvaniei 8a, în baza
propunerilor făcute de Dietă cu un an
înainteD 0• Depunerea jurământului de credinţă a membrilor guberniului s-a făcut
la Sibiu cu prilejul congregaţiei nobiliare
din primăvara anului respcctiv!J 1, prilej
cu care au fost investite următoarele persoane : Gheorghe Banffi, în postul de guvernator, Ioan Haller, vistiernic, Nicolae
Bethlen, cancelar, Gdgore Bethlen, general al armatelor transilvănene, Alexa
Bethlen, şeful dietei, Ştefan Nalaczi, Şte
fan Gyulafi, Ioan Şarbsi, Samuel Keresztesi, Paul Nagy, Peter Alvinczi, Ştefan
Apar, Mihai Toroczkai, Valentin Frank,
Richard Kerestely şi Samuel Konrad drept
consilieri. Cu acelaşi prilej au fost preconizate atribuţiile pe care le avea guver-'
natorul02, ca şi ceilalţi funcţionari93. In
ceea ce priveşte guvernatorul, în instrucţiuni se stipulau că trebuie să dovedească
fidelitate faţă de împărat, să respecte le-

lui
obsscopul precis de a anihila puterea de decizie
a forului acestuia. Soluţia a fost oferită
de cancelarul însuşi, care, la începutul
secolului al XVIII-lea, odată cu izbucnirea răscoalei rak6cziene simpatizează cu
aceştia, motiv pentru care se va dispune
arestarea lui. Astfel, funcţia rămâne vacantă iar problema succesorului a fost
tergiversată sistematic până în epoca Mariei Tereza. Abia atunci, într-o primă fază a reformelor, s-a dispus ca în Transilvania conducătorul Cancelariei să poarte titlul de cancelar provincial (Cancellarius regius provincialis Transsylvaniae)
şi să fie subordonat Cancelariei Aulice
(1742)84.
multă
tinaţie către spaţiul transilvănean cu

4 Guberniul
In veacul al XVII-lea, imperiul habsburgic avea in componenţa sa mai multe
ţări şi popoare. Pentru a le putea conduce mai eficient, trebuiau găsite forme
optime de guvernare. In unele părţi, in
special in cele vestite s-a adoptat metoda administraţiei cu ajutorul unui organism denumit Guberniu, forţă ce reprezenta puterea centrală pe teritoriul
respectiv. După alungarea turcilor din estul Europei, austriecii au încercat să aplice aceleaşi metode şi in Transilvania. Aici
existau însă de secole autorităţi reprezentative, precum Consiliul Princiar şi
Dieta, care încorporau rolul noului organism preconizat de împărat. Activitatea
Guberniului nu putea să se desfăşoare
in mod pozitiv până ce instituţiile transilvănene desemnate şi acceptate de stări
îşi efectuau nestingherit atribuţiile. De
aici decurge strădania suveranului Leopold I de a inlocui, sau, dacă mersul evenimentelor de la finele sec. al XVII-lea
nu îi permitea, să minimalizeze cel puţin,
eforturile forurilor amintite.
Bazele noii guvernări pot fi regăsite
in punctele 7-11 ale Diplomei LeopoldineB5. Textul face o trecere treptată la
forma finală preconizată. Dacă în punctul 7 se preconizează o conducere exercitată de un Director Suprem (Supremum
Status directore), articolele următoare def5

Carolus Szăsz, op. cit., p. 287-309.
Carolus Szăsz, op. cit., p. 309-323.
B~ Carolus Szăsz. np. cit., p. 323-342.
PP Monum. comit., XXI, p. 72-73.
90 Monum, comit., XX, p. 446.
Dl Monum comil·, XXI, p. 75-92.
n~ Monum. comit .. XXI, p. 78-80.
g·_, Monum. comit., XXI, p. 80-87.
86

R7

Carolus Szăsz, op. cit., p. 118.:_129.
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gile ţării, stările, religiile recepte. 'El urma să întocmească informări periodice
pentru suveran cu tot ceea ce se întâmpla în ţară. In caz de război, avea datoria să colaboreze cu generalul transilvă
nean. Tot între obligaţiile sale figura controlul asupra expedierii decretelor imperiale la nivelele inferioare, sarcină pentru care avea un secretar anume desemnat9" din cadrul cancelariei şi care urma
să fie controlat. Răspunderile sale erau
în esenţă extrem de generale, fapt care
va conduce în viitor la nenumărate confuzii. Acestea au fost cu siguranţă constatate şi de factorii imperiului, căci într-un
interval de timp foarte scurt (7 aprilie20 mai), au fost emise nu mai puţin de
12 acte cu conţinut politica-juridic major,
ce completau prevederile anterioare!l:J.
Ca sediu al guvernului a fost fixat
oraşul Alba Iulia!'fi. !n virtutea dispoziţi
ilor primite, guvernatorul împreună cu
generalul ţării, cu cancelarul şi tezaurarul Transilvaniei îşi aveau sediul în cetate, iar reuniunile aveau loc în fostul
palat princiar!"l7. Odată cu izbucnirea răs
coalei rak6cziene Guberniul s-a retras la
Sibiu, oraş mai bine apărat decât Alba
Iulia.
Cu toate că în conceoţia habsburgică
instituţia guvernamentală trebuia să suplinească atributiile consiliului intim şi
ale Dietei. în rândurile ei domnea un haos
deplin. Această stare de delăsare totală
a fost reflectată şi într-un act din 1702
al .guvernatorului Bânffy, trimis contelui
Johann Friedrich von Seeau9S. Potrivit
sursei, consiliul se reunea extrem de greu
şi cu mari intârzieri. Membrii săi erau
interesaţi mai degrabă în rezolvarea intereselor proprii decât cele ale ţării. Atitudinea din timpul şedinţelor lăsa mult
de dorit. Comportamentul consilierilor,
neseriozitatea de care dădeau dovadă, se
repercuta şi asupra indisdplinei funcţio
narilor de rang inferior. La agravarea
stării de dezordine generală un rol de
~ Monum. comit., XXI,
9
~ Rolf Kutachera. op.

note.

DG

seamă 1-a avut şi viaţa haotică a lui
Bânffy99.
La sfârşitul secolului al XVII-lea în
funcţionarea Guberniului survine o modificare. Întrucât în 1689 personalităţile
proeminente ale conducerii (guvernator,
cancelar, tezaurar) se aflau în delegaţie
la Viena, consilierii rămaşi. la faţa locului au format un organ loctiitor (Substitutum Gubernium) cu menirea să conducă treburile ţării până la reîntoarcerea
factorilor de decizie, Această situaţie
poate fi întâlnită şi în perioadele urmă
toare, Cancelarul Bethlen a întocmit chiar
şi o serie de instructiuni c.:tre vizau activitatea forului substituit. Potrivit acestora in lipsa guvernatorului şi a cancelarului, actele oficiale ce nu sufereau
amânare, trebuiau să fie semnate de secretarul cel mai în etatetoo_ In antetul
scrisorilor se impunea precizarea "Ad
mandatum Dominorum Consiliariorum
praesen ti um ''.
Legat de structura actelor, menţionăm
că adresele către guvern începeau cu titulatura "Excelsum Regium Inclyti Magni Principatus Transsilvaniae Gubernium"
sau, "Excelsum Consilium Regium Guberniale"10l, în timp ce, cele către Tezaurariat sau Tabla Regală aveau numai formula de "II).clytus". Autentificarea se fă
cea cu trei Peceţi potrivit reglementări
lor din 1693102.
In timpul mişcării râk6cziene, guvernul s-a retras la Sibiu, unde a continuat
să funcţioneze, dar sub autoritate militară. Numărul consilierilor s-a restrâns
foarte mult prin trecerea unora din ei de
partea răsculatilor, dar şi prin executarea altora (J. Sachs von Harteneck) sau
prin încarcerarea lor (de exemplu, cancelarul Nicolae Bethlen). Ştefan Apor este
unicul care a demisionat. In anul 1706
în activitate au rămas doar 3 : Ştefan
Haller, Samuel Konrad von Heydendorff
şi Petrus Weber103. Restabilirea situaţiei
iniţiale nu se putea face din cauza evenimentelor tulburi din Transilvania. CirD9 Rolf Kutschera, Guvernatorii Transilvaniei 1691-1774, Sibiu. 194:1. n. 13.
100
Trocsanyi Zsolt, Habs. pol., p. 232.
Jf'l Josepho Benko.Transi[vania sive maqnus Tmnssi.'vaniae principatus olim Dacia Mediterranea dictus, IT. Cluj, 1843 p. 15-16.
J~_2 Carolus Szâsz, op: cit., p'. 454.
1f,3 Rolf Kutschera, op. cit., p. 21.

p. 83.
cit., p. 145~146, în

Carolu<; Szâsz. op. cit .. p. 455.

t': Kovari
Laszl6, op. cit., VI, p. 33.
Dcutschc Fundgrubeit der Geschichte Sie-

Do

bcnbiirgens, II, Cluj, 1840, p. 285.
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latul a fost fidel Vienei, un exponent al
politicii habsburgice, mai ales că împă
ratul a reconstituit episcopatul catolic de
la Alba Iulia şi l-a investit cu o serie de
drepturi 1l0. Prin rescriptul imperial din
1721, se stabilea rangul episcopului în
structura
instituţiei
guvernamentale.
Acesta urma imediat după guvernator111.
În deceniul doi al secolului al XVIIIlea Guberniul şi-a mutat sediul. Din cauza epidemiei de ciumă care bântuia în
sudul Transilvaniei în 1717, Kornis a dispus mutarea forului la Cluj 11 2, unde va
funcţiona până in anul 1731.
In urma schimbărilor din perioada anilor 1713-1714, componenta Guberniului
a fost următoarea : Sigismund Kornis,
guvernator, Ştefan WesselenyL liderul
Dietei, Gheorghe Hallcr, Mihai Mikes. Samuel Konrad von Heydendorff, Andreas
Teutsch, Samuel West. Andrei Szentkereszti, Samuel Bir6. Mihai Simion consilieri H:J. Din enumerarea făcută lipsesc
episcopul şi tezaurarul. Până în 1735 se
păstrează aceeaşi configuraţie cu mici exceptii.
Sub aspectul funcţionării sale, Guberniul, "activa în plen" in paralel cu Dieta
ca în perioada precedentă. O înnoire apare
după 1717 când împăratul solicită ca un
număr de 6-7 consilieri să rămână în
permanentă la sediul său şi în intervalul
dintre sesiunill4• Răspunsul Guberniului,
a fost negativ, motivându-se prin numărul
restrâns al personalului, mulţi fiind bă
trâni şi bolnavi H 5. La reşedinţă rămâneau,
in general, câte 2-3 persoane pentru soluţionarea cazurilor ce nu sufereau amânare. Ideea permanenţei mai multor consilieri în cadrul oficiului a încercat să fie
impusă şi de către Kornis, iar în 1727 din
nou de către împărat1113 cu aceleaşi rezultate ca cele anterioare.
La începutul. deceniului patru, Guberniul se confruntă din nou cu o situaţie
inedită care va duce în final la o formă
de conducere interimară. In 1731 se stin-

cumstantele s-au agravat prin stingerea
din viaţă a guvernatorului Bânffy104, punându-se astfel în pericol însuşi existenţa
guvernului. Gravitatea lucrurilor a fost
realizată şi de către împărat. La 10 august 1709, Iosif I emite un decret prin
care instituie o Deputaţie (Deputatio et
Gubcrnium) compusă din 16 persoane
alese din cadrul celor patru religii recepte,
conducerea acesteia a fost încredinţată
contelui catolic Ştefan Haller, iar după
moartea acestuia (1710) lui Ştefan WesselE'myi. De mentionat faptul că nici unul
dintre membrii în viaţă ai consiliului Guberniului n-a fost inclus în organismul
provizoriu instituit. Deputaţia a dobândit
din partea suveranului aceleaşi atribuţii
ca şi Guberniull06.
Restabilirea activităţii "de facto'' a
Guberniului s-a realizat abia după 1711.
Dieta din noiembrie 1712 s-a reunit tocmai în scopul de a face nominalizări pentru postul de consilier. Rezultatele voturilor au fost expediate Cancelariei Aulice
pentru a fi prezentate împăratului spre
aprobare. La Viena personalul a intervenit masiv in lista celor desemnaţi, schimbându-se astfel verdictul stărilor. S-a procedat chiar şi la introducerea unor persoane care lipseau în propunerile Dietei
(Szentkereszti, Hosman)107. In 1713 Carol
III şi-a dat consimţământul consiliului
compus din 12 nume alcătuit din rândurile celor 4 religii recepte. In funcţia de
guvernator, în locul candidatului Dietei,
Ştefan Wesselenyi, s-a optat în favoarea
lui Sigismund Kornis1°8 , care nici măcar
nu figura pe tabelul înaintat suveranului,
chiar şi pe lista consilierilor în care era
nominalizat ocupa doar poziţia a 6-aiO<J.
Atribuţiile Guberniului în prima jumătate a secolului al XVIII-lea au fost
de ordin administrativ şi <juridic. In
schimb, în componenţa Guberniului apar
noi membri, precum episcopul catolic al
Transilvaniei, care nu figura până acum
in ierarhiile centrale ale conducerii. Pre-

110 Rolf Kutschera, op. cit-, p. 154.
lll Trocsl.i.nyi Zsolt. Erd. lev., p. 152.
JJ~ Kovări Lâszl6, op. cit .• p. 5.
m Găl Laszl6, Az erdelyi diaetak vegzeseinek nyomdokai, es a Compilata Constitutia
utan kolt articulusok kivonatja, Cluj, 1837, p. 65.
ll 4 A· G. 58 /17lim Trocs3nyi Zsolt, Habs. pol., p. 324.
116 Ibidem.

104 Wesseh~nyi

Istvan, Sanyaru vilcig. Napl6
1703-1078. II, Bucureşti, 1983, p. 684.
1u5 J. Benko, op. cit., p. 18.
106 A· G. 25/1709107 Troc~anyi Zsolt, Habs. pol., p. 318.
1«8 Rolf Kutschera, Landtag und Gubcrnium,
P· 21i-220.
109 Trocsanpi Zsolt, Habs., pol., p. 318.
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muri ; 1) exploatarea minelor şi a sarn ;
2) vămile (tricesima) ; 3) domeniile fiscale ; 4) perceperea dijmelor124. Dispozi-

ge din viaţă Sigismund Kornis. Generalul Francisc Anton Wallis primeşte ordin
din partea Vienei să preia conducerea
ţarii in mod provizoriu, acesta fiind numit cu titlul de preşedinte al guvernului11'. El va conduce lucrările Dietei de
la Sibiu din 1733 care avea drept scop
alegerea unui nou guvernator. Ştefan
Wesselenyi a avut din nou câştig de cauză, el întrunind numărul cel mai mare
de voturi. Cu toate acestea, împăratul nu
a confirmat opţiunea stărilor, impunândul la conducere pe catolicul Ştefan
Haller (1734) 118 •
În scurta perioadă de timp cât a exercitat puterea, contele Wallis nu s-a remarcat prin actiuni deosebite ; poate doar
printr-o atenţie mai mare acordată catolicilor transilvăneni ll!l.

ţiile

din 1696 făceau referire la aceste
beneficii. Acelaşi act conţine în termeni
precişi subordonarea tezaurariatului transilvanean Camerei Aulice, căreia trebuiau să-i trimită informări periodice. Astfel se crea o situaţie interesantă ; vistiernicul era un membru marcant al Guberniului, dar acesta nu avea nici o posibilitate de control asupra lui. Oricum,
aspectele legate de prima etapă de reorganizare nu pot fi urmărite decât parţial,
din cauza datelor lacunare 1Ti.
ln anul 1699, Camera Austriacă a trimis în Transilvania o comisie (Comissio
Carneratica) sub conducerea lui Ludwig
Albcrt Thavonath, cu misiunea de a evalua veniturile ţării, şi de a face propune!·! pentru îmbunătăţirea lor 12fi. In urma
raportului prezc'niat, Leopold r va treC('
la restructurarea oficiului : a desfiintat
funcţ;iile considera.te inutile. a îndepărtat
persoanele care nu corespundeau pretenţiilor sale numind venetici în locul lor
sositi din diferite părţi ale imperiului.
Prin aceasta se încălca textul Diplomei
cu privire la numirea elementelor locale
în demnităţi. Reorganizarea aviza şi funcţia vistiernicului. Prin rescriptul din 15
ianuarie 1700 se anulau atribuţiile lui
Apar, iar personalul vistieriei era aşezat
sub tutela comisiei.
După anul 1700 sarcinile lui Thavonath au fost preluate de Johann Friedrich
Seeau şi apoi de J. Ehrenreich Seeau. Indicaţiile primite de aceştia nu diferă faţă
de acele ale predecesorilor lor. La 6 decembrie 1700, printr-o instrucţiune sasită de la Viena împăratul atenţiona pe
J. Friedrich Seeau în legătură cu atitudinea pe care acesta trebuia să o aibă
faţă de Apar care şi-a dat între timp demisia nemaiaşteptând actul oficial imperial de demitere127. În noile condiţii, suveranul căuta o soluţie convenabilă Vienei. Rezolvarea o găseşte prin însărcina
rea lui Samuel Kalnoki. cancelarul aulic,
care din cauza evenimentelor din Tran-

Te:murariatul
Tezaurariatul a fost un organism administrativ important încă in epoca principatului. El s-a perpetuat în timpul habsburgilor, fiind in atentia proiectelor de
reorganizare din anii 1692-1693 1 ~ 0 .
In primul deceniu al stăpânirii austriece nu s-a trecut la o restructurare
temeinică a instituţiei, schimbările vizând
doar persoana vistiernicului şi cooptarea
acestuia in consiliul gubernial. Lipsa de
prefaceri radicale se justifică acum prin
situaţia de război ce domnea în imperiu
până la pacea de la Karlowitz (1699) şi
faptul că bunurile tezaurariale erau arendate121.
Un prim interes al curţii vieneze ,pentru problemele tezaurariatului il aflăm
in instrucţiunile din 1693 care rămân însă
mai mult formale, întrucât aspecte concrete nu ridică 122.
Date ceva mai precise conţin instrucţiunile din 11 martie 1696 care se referă
la o mai bună valorificare a veniturilor
ţării1 23 • In epoca principatului, câştigu
rile vistieriei proveneau de la patru ra11 7

Rolf KutschE'ra, Guvernatorii Transilva-

niei, o. 31.
11 8

Idem, Landtag und Gubernium, p. 220-

221.

124

ldem. Guvernat.orii Transilvaniei, p. 33.
A· G. 2/1692.
121 Trocsă.nyi Zsolt, Habs· pol., p. 242.
122 Carolus Szasz, op. cit .• p. 434-439.
l:rJ Sarolus Szasz, op. cit., p. 326-327.

1!9
120

Holf Kutschera. Lcmdtag und Gubernium,

P· 198.
':.:5
126
127

Trocsanyi Z.o;olt, Habs. pol., p. 250.
Idem, Erd. lev., p. 471-472.
ldem, Habs. pol., P· 258.
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silvania n-a putut însă să ocupe funcţia.
Demnitatea va rămâne astfel vacantă
până în anul 1742.
In 1706 Curtea opina pentru o reorganizare a tezaurariatului în forma sa
iniţială t2R, problema răm;1nând doar în fază de proiect.
Cu toate că organizatoric depindea de
Camera Austriacă la începutul sec. al
XVIII-lea, decizile din cadrul oficiului
nu puteau fi luate fără consultarea prealabilă a comandantului militar habsburgic transilvănean. Acest control va fi
frecvent şi după anul 1711.
Restructurările
administrative
din
1713-14, au vizat şi instituţia tezaurarială, însă nici aceste planuri n-au avut
mai mulţi sorti de izbândă, la fel ca cele
anterioaretl!l. Desemnat în funcţie încă

din 1708, Ignaz Haan va. rămâne liderul
visteriei (Oberprouiandt-commissianus) pe
mai departe.
Până în epoca Mariei Tereza a existat
încă o încercare de reînnoire a forului.
In anul 1721 împăratul trimite un set de
instruc~iuni pe adresa vistiernicului, în
care erau cuprinse recentele puncte de
vedere privind formarea tezaurariatului13o.
Acestea p~1strau dubla subordonare faţă
de Cameră şi comnadamentul militar austriac transilvănean ; în problemele monetare rămâneau valabile dispoziţiile generale din imperiu. Tot acum se conturau
şi noile denumiri pe care vistiernicii urmau să le poarte ; cameralis repraesen~ans
(1721) sau cameralis director
(1722)nt. Reformismul terezian găseşte
tezaurariatul numai în faza sa de intenţii.

DAS VERWALTEN DES SIEBENBORGISCHEN FORSTENTUMS
IN DER ERSTEN HALFTE DES XVIII-JAHRUNDERT

Zusammenfassung
Als die ăsterreicher ins Land einriickten, begannen in kurzer Zeit Verhandlungen zwischen den kaiserlichen Generalen und V ertretern vom Fiirst Apafi.
Der Lauf der Verhandlungen schwankte
je nach der Lage auf dem serbischen
Feldzug. Die Siebenbiirger versuchten, die
Einquartierung der kaiserlichen Truppen
in den Stădten zu verhindern, aber ohne
Erfolg. Als der Sieg der Habsburger klar

wurde, blieb die kaiserliche Anerkennung der Landesverfassung das einzige
Ziel, das von der hiesigen Diplomatie zu
verfolgen war.
Weiterhin werden die Funktionen der
Landessinstitutionen ausfiihrlich beschrieben wie es folgt :
1. Die siebenbiirgische Hofkanzlei
2. Das Gubernium
3. Die Schatzkammer

Idem, Erd. lev., p. 473.
A magyarorszdgi es erdeltJi kozponti kormcinpszverek szervezetenek es mukode senek tortenete (1526-1867 ), Vazlat, Budapesta, 1959, p.
12B
129

l:JO
13!

Trocsanyi Zolt, Erd. lev., p. 47J.
Ember Gyozii, op. cit., P· 77,

109.
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TIMPUL BISERICII tN MENTALITATEA ŢARĂNEASCA
DIN TRANSILVANIA IN PRIMA JUMATATE
A SECOLULUI XVIII

TOADER NICOARA

Este un fapt în general acceptat că
experienţa temporară, percepţia timpului

Iată cum este reţinută experienţa timpului la românii din Banat de către un
inalt funcţionar al administraţiei austriece, cu structuri materiale cu totul deosebite de ale mediului românesc : "Localnicilor nu le este cunoscută nici mă
car stabilirea orei cu ajutorul ceasului...
ori folosirea calendarului... De altminteri localnicii nici nu ştiu să-şi indice
vârsta. La stabilirea vârstei ei pornesc de
la data vemrn principelui Eugen ·în
Banat, fie de la anul unei bătălii, ori
chiar de când au fost cucerite Timişoa
ra sau Banatul şi de când au fost cedate din nou turcilor" 4 .
Structurat pe mai multe paliere şi
valorizat diferit, putem identifica în reprezentarea ţărănească a timpului
un
timp natural racordat la marile ritmuri
al sărbătorii. Reperele folosite în lumea
casmice, un timp al muncii, un timp laic
ca şi un timp al bisericii, un timp sacru
rurală pentru a lua în stăpânire timpul
erau în primul rând cele naturale, cosmice, legate de fenomene astronomice,
mişcarea
aparentă a soarelui pe boltă,
succesiunea noapte/zi, ciclurile sezoniere. Aceste repere erau suficiente ţăranu
lui pentru a marca ritmurile propriilor
activităţi, care se repetau şi ele mereu
aceleaşi, cu variaţii puţin semnificative.
Rămânea în grija structurilor administrative să guverneze şi să administreze
timpul muncii şi al obligatiilor în folosul statului, iar bisericii să se preocupe
de marcarea timpului sacru, al dumini-

reprezintă unul din reperele fundamentale, susceptibil să ne developeze cadreLe mentale de bază ale unei societăţi, ale
unei civilizaţii 1_
Ca şi percepţia şi reprezentarea spaţiului, percepţia timpului n-a fost însă
uniformă şi mereu aceeaşi. Fiecare civiLizaţie, fiecare vârstă a istoriei şi-a avut
şi îşi are propria sa experienţă cu privire la timp 2• Chiar şi în interiorul aceLeiaşi socjetăţi în funcţie de nivelele de
cultură şi de paliere sociale diferite timpul este perceput în maniere sensibil diferite.
Analizând mentalitatea tradiţională a
Lumii rurale Lucien Febvre remarca cu
trimitere la spaţiul francez în secolele
modernităţii, o "mare doză de imprecizie, _fantezie şi inexactitate" :l în raport
cu timpul, cu reprezentarea şi perceperea lui. Ca orice societate rurală tradiţională prin excelenţă sedentară, cu preoc~pări agricole şi pastorale, lumea romanească din Transilvania şi Banat
a

man~festat

?

anumită "indiferenţă" faţă

de timp (evident dacă o raportăm la percepţia modernă a timpului specifică civilizaţiei industriale).
1
Rohert Mandrou, Jntrocluction a la Fran,
re Modenw. t:ssai de psychologie historique,
1500-1640. Albin Miche!, Paris, 1961, pp. 9298 ; Emmanuel Le Roi Ladurie. Montaillou, village Clf'd~an de !294 a 1324. Gallimard Paris
1975, pp. 419-445.
•
•
2
Jacques Le Goff, Pour un autre Moyen
Age, Meridiane, Bucureşti, I, 1986. pp. 91-134.
3
Lucien Febvre, Le Probleme de l'incro-

4 J. J. Ehrler, Banatul de la ongzm până
acum (1774). Ediţie şi note, de C. Feneşan. Ed.

yance au XV l-e siecle. La Religion du Rabe.
tais, Paris, 1968, p. 367 ;

Facla,

Timişoara,

1982, p. 122 ;
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tilor şî sărbătorilor, al timpului de odihnă şi reculegere.
Acest din urmă palier, timpul creş
tin va constitui în cazul de faţă obiectul
interesului investigaţiei noastre. Timpul
bisericii reprezintă unul din palierele
fundamentale în lumea rurală. Biserica
şi-a adjudecat de timpuriu şi aproape total "monopolul" timpului, a dominat şi
a guvernat în mod suveran timpul. Doctrina cre.)tină a revoluţionat problema
timpului, ca dE' altfel şi problema istoriei. Timpul Bibliei şi al creştinismului
primitiv este un timp prin excelenţă teologic. Timpul în repe cu Dumnezeu" şi
este dominat de "El'' s. Pentru primii
creştini eternitatea nu este opusă timpului, ea nu este decât o dilatare a timpului la infinit. Noul Testament aduce un
element în plus care va revoluţiona
concepţia creştină despre timp. Venirea
pe lume a lui Christos semnifică tocmai
realizarea
făgăduinţei,
întruparea dă
o dimensiune istorică sau mai precis un
centru şi un punct de reper. De acum
inainte timpul de la "zidire lumii" până
la Christos toată istoria trecută aşa cum
este relevată de Vechiul Testament face
parte din istoria mântuirii. Intruparea
lui Christos a adus certitudinea mântui~
rii, dar împlinirea acesteia, dobândirea
fericirii eterne de către toţi laolalti't şi de
către fiecare, rămâne pe seama şi la la~
titudinea opţiunii individuale ca şi a is~
toriei colective a poporului creştin. Creş
tinul nu trebuie să se ataşeze definitiv
de această lume care nu este altceva decât lăcaşul lui trecător, dar în evoluţia
lui trecătoare el trebuie s-o accepte, s-o
transforme, din moment ce ea este locul
in care ,se făureşte istoria prezentă a
mântuirii individuale şi colective.
După cum se poate constata timpul
concret al ţăranului nu este decât într-o
oarecare măsură creştinat (vezi reperele
laice care marchează momentele zilei,
numele zilelor săptămânii şi ale lunilor
anului care n-au rezonanţe creştine).
Timpul metafizic, timpul sacru, timpul

sărbătorii

este un timp prin excelenţă

creştin. In măsura în care pentru ţăran

timpul este legat de eternitate şi de divinitate, noţiunile de inceput şi de sfîrşit al timpului depind de aceleaşi determinări. Diferite de timpul matematic şi
de timpul fizic al ~tiinţei unde începutul
şi sfîrşitul
sunt repere convenţionale
pentru creştin începutul şi sfârşitul sunt
cele ale lumii însăşi. Iar în viziunea pe
care biserica prin discursul său a acreditat-o mereu şi mereu, începutul coincide întotdeauna cu geneza, iar sfârşitul
cu Judecata din Urmă. Toate începuturile şi sfârşiturile particulare sânt mereu raportate la cele două repere ale
teologiei creştine. Inceputul şi sfârşitul
aparţin timpului, dar ele nu sunt numai
in timp. Le putem descoperi sensul numai considerând eternitatea ca prezent
şi nu ca trecut şi viitor aşa cum este
tendinţa lumii moderne. Ţăranul are sentimentul că participă la eternitate în lumea de aici şi existenţa în timp este considerată ca o existenţă în ceva viu şi organic, nu în ceva inventat de noi după
repere convenţionale.
!n virtutea acestei concepţii care privilegia prezer.tul, trecutul pare să nu fie
decât o vagă imaginr, revolută, de altfel
destul de greu de decelat. Bătrânii reprezentau memoria colectivă a comunităţilor, iar cele mai îndepărtate evenimente erau plasate destul de aproape în
timp 9 (eventual cu o generaţie sau două
inainte de timpul în care trăia subiectul
în cauză). Faptele care erau reţinute şi
care serveau ca repere erau în principal
fie fapte de natură extraordinară, calamităţi, întâmplări ieşite din comun, fie
date foarte personale care ţin mai degrabă de stare civilă.
O primă constatare care se impune
este aceia conform căreia comunităţilor
rurale le lipseşte o reprezentare clară a
trecutului şi a timpului istoric. Răspun
surile oferite de comunităţile rurale cu
ocazia anchetelor urbariale denotă o vagă şi fluidă
reprezentare a trecutului.
Un rol însemnat în cristalizarea unui

:; Pr. dr. Gh. I. Drăgulin·,
Cuviosul
Dionisie Smeritul sau E~·iyuu/. Două epistole despre problema datei Paştel1Li şi Elementele calculului calendaristic şi pascal, in .,Mitropolia

7

B

Ibidem, p. 94 ;
Ibidem.

9 Ernest Bernea. Timpul la ţăranul romdn.
Contribuţii la problema ttmpuhti
in
religie

Olteniei". XXXIX, 1987, pp. 27-28 ;
o Jacques Le Goff, op. cit., 1. pp. 91-116 ;

şi

magie.

Bucureşti,

1940, p. 26 ;
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tar cum era firesc meditaţiile pe tema
salvării s-au constituit în mod inevitabil
în meditaţii cu privire la viitor. In toate
religiile creştine viitorul este reprezentat
ca aşteptarea unui moment final al timpului terestru, la capătul căruia se situează implacabila
Judecată. Prin
cele
două perspective pe care creştinismul le
oferă credincioşilor (fericirea eternă şi
damnarea eternă) este cultivată în acelaşi timp speranţa salvării şi
a mântuirii, dar şi spaima, angoasa chiar în faţa
chinurilor eterne. Mântuirea se realizează aici pe pământ şi fiecare este autorul responsabil de propriul său destin.
Mântuirea este la latitudinea fiecăruia,
dar cu atât neliniştea, spaima şi angoasa .viitorului este mai pregnantă şi mai

senti~ent al istoriei şi o memorie a trecutului fie ea şi confuză îl constitu~e
cronologiile biblice oferite de discursul
bisericii, în care istoria umanităţii începe cu Adam şi transcende prezentul
în aşteptarea celei de-a doua veniri a
lui Hristos şi a Judecăţii. Frecvenţa cronologiilor biblice semnificativă în producţia de carle
tipărită şi manuscrisă
destinată lumii rurale, ca şi în calendarele adresate aceleiaşi lumi a cronologiilor biblice în care vârstele umanităţii
sunt vârstele generaţiilor succesive a urmaşilor lui Adam şi a monarhiilor universale aduse până în contemporaneitate
pledează odată în plus pentru existenţa
in lumea rurală chiar dacă la nivelul unui orizont incă insuficient limpezit a unei imagini şi a ·unui sentiment al istoriei.
Dacă trecutul se prezintă astfel, confuz şi insuficient rristalizat, nici viitorul
nu este reprezentat ma1 clar şi mai luminos. Sentimentele d~ grijă şi preocupare faţă de viitor reprezintă o constantă a fiecărei vârste a umanităţii lll_ Viitorul a fost privit întotdeauna cu interes,
de cele mai multe ori cu ingrijorare şi
teamă. Ideea sfârşitului lumii a fost mereu prezentă în sensibilitatea şi psihologia colectivă a comunităţilor umar,e, ~~
provocat şi întreţinut spaime apocaliptice şi isterii colective de proporţii 11 . Chiar
şi omului epocilor industriale în pofida
fortificării
sentimentului de securitate
nu a reuşit să se elibereze de o anume
angoasă în ce priveşte viitorul.
Viziunea creştină asupra lumii - unul dintre cadrele mentale cele mai stabile a acreditat mereu ideea unui timp
eschatologic şi nicidecum un timp modern care să implice ideea de progres,
ci un timp al aşteptării celei de-a doua
veniri a lui Cristos şi a Judecăţii. Problema viitorului ca destin personal al
fiecărui individ dar şi ca destin colectiv
deschide de fapt una dintre marile probleme ale omului creştin : anume problema mântuirii şi a salvării sufletelor.

copleşitoare.

Meditaţiile asidui la ideea salvării şi
criza care domină sensibilitatea comunităţilor de credincioşi au sfârşit prin a
impune în biserica catolică, între infern
şi paradis un al treilea loc, purgatoriu!,
loc median ce oferă şansa de purificare
şi pentru salvarea sufletelor
păcătoase
chiar şi după moarte, atenuând într-un
fel criza în care s-au zbătut sufletele
credincioşilor. Viziunea ortodoxă conservatoare a vechilor canaane nu oferă prea
mult loc de alegere. AHernativele sunt
şi rămân doar două : fericirea eternă a
paradisului sau chinurile înfricoşătoare
şi la fel de eterne ale infernului. Deşi
prezentă în viata şi sensibilitatea comunităţilor
româneşti din evul de mijloc
.Judecata din urmă n-a provocat o criză
similară cu cea din occident în mentalitatea credincioşilor. Pentru creştinul ortodox condit-ia de creştin - omologată
prin botez - aducea de la sine salvarea
şi fericirea eternă. Infernul era pentru
ceilalţi, pentru
necredincioşii care nu-l
recunoşteau pe Dumnezeu, şi pentru eretiei. Situaţia pare surprinzătoare, dar
este explicabilă într-o societate de tip
rural, care cu excepţia unor elite reduse numeric, nu are încă o înţelegere clară a păcatului
personal şi nici asupra
necesităţii expierii sale temporale, precum şi asupra responsabilităţii fiecăruia
pentru faptele sale. Unicul criteriu al
salvării rămâne
credinţa şi nicidecum

10 Florian Dud<~~. Cazania lui Varlaam i11
Transilvania, Cluj-Napoca, p. 171, 168, 172;
Il Lucian Boia, La Dw·ee de l'histoire. Le.s
Mctamorphoscs d'un concept, dans Etudes his-

toriographiques", 1985, pp. 12-17; Jean Delumeau. La Peur en Occident:, X/V.e-XVlll-c
~iecles. Fnyard, 197fl pp. 197--231:

păcatul.
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Deşi lipsesc studiile foarte
speciaie
dedicate atitudinilor în faţa morţii ca
sfârşit al timpului individual, ca şi cele
privind percepţia şi imaginea Judecăţii
de apoi ca sfârşit al timpului colectiv,
investigaţii recente încearcă să avanseze
anumite ipoteze. 1ntr-un studiu privind
sensibilitatea la timp manifestată în lumea românească în pragul modernităţii
Daniel Barbu ajunge la încheierea că elita românească - politică şi intelectuală ajunge să valorizeze altfel timpul,
anume într-o manieră dramatică în deceniile de la sfârşitul sec. al XVII-lea u.
In ce priveşte masa ţărănească majoritară,

considerată

insensibilă

şi

rii. Urmare a succesuiui reformei in mediile transilvane, dar mai ales unirea cu
biserica catolică, unele din dogmele acesteia vor fi asumate de noua biserică
a românilor din Transilvania. In centrul
atenţiei legat direct de problema salvă
rii unul din cele patru puncte care condiţionau unirea consta tocmai în recunoaşterea existenţei
celui de-al treilea
loc - purgatoriu! -. Problemele de dogmă, cu deosebire cele privitoare la cele
patru puncte vor sta mereu în atenţia ;?i
in dezbaterea soboarelor 14, iar existenţa purgatoriului ca loc median unde se
mai acordă o şansă sufletelor pentru purificare de păcate mărunte, chiar şi după
moarte apare tot mai explicit şi mai
clar în actele sinodale şi în scrierile dogmatice ale corifeilor noii biserici. Este
semnificativ, de asemenea, faptul că episcopul Petru Pavel Aron în lucrarea
Floarea Adevărului se va strădui să argumenteze existenţa Purgatoriului cu argumente luate din sfintele scripturi şi
din operele sfinţilor părinţi ai bisericii

amorfă

din punct de vedere mental, trăind într-un prezent continuu, aceasta se va
dovedi sensibilfi la problema timpului şi
va deveni conştientă sau cel puţin atentă la problema salvării după mai bine de
un secol în deceniile de la începutul sec.
XIX 13 •

răsăritului 15

Se impune fireşte întrebarea : cînd a
devenit sensibilă lumea rurală românească din Transilvania la problema mântuirii şi implicit a început să se raporteze
într-o altă manieră la timpul viitor ?
Spaţiu de largi convergenţe spirituale, Transilvania a favorizat experienţe
religioase multiple, graţie cărora cel puţin elitele ecleziastice
româneşti devin
mult mai devreme sensibile la probleme
de dogmă şi implicit la problema salvă-

Frământările
generate de reformă,
prozelitismul religios şi cultural al calvinilor ca şi cel al luteranilor, relansarea
contrareformei catolice au determinaC o
tensiune internă în cadrul comunităţilor
de credincioşi. Dacă contactul cu confesiunile reformate nu vor atinge decât
periferic ortodoxia, unirea cu biserica
romana-catolică va ridica numeroase întrebări cu privire la adevărata cale spre
mântuire. Care dintre cele două confe·
siuni catolică sau ortodoxă· reprezintă
calea adevărată şi sigură pentru salvarea sufletelor şi spre fericirea eternă ?
Aşa cum este
cunoscut, în primele
trei patru decenii de la realizarea unirii
noua biserică a românilor ardeleni face
progrese notabile. Mase largi de credincioşi cu excepţia braşovenilor şi a unor
comunităţi din părţile sudice în legătură

12 Jacques Le Goff. La Naissance du Purgatoire, Paris, Gallimard, 1981.
n Daniel Barbu. Ecriture sur la sabie.
Temps, histoire et eschatologic dans la socicte
r·oumainc a la fin de l'ancien regime, în Temps
et c/wT!gement clans l'espace roumaine (frag·
ments cl'une histoire des conduites temporellcs), edite par Al- Zub, Iaşi, 1991. p. 125 : Fap.
tu] este ilustrat prin prezenţa în reprezentarea
JudeciHii de Apoi în bisericile maramure~ene
(Deseşti, 1760) printre damnaţi a unor tătari si
de asemenea a unor austrieci
(Oeseşti, 1780)
apud Anca Pop-Bratu. Pictura murală maramuTeşeană,. Bucureşti, Meridiane, 1982, fig. 48 et
49.
H Daniel Barbu, op. cit., p. 126.

Ibidem.
Ioan Micu Moldovan. Acte
sinodale,
Blaj, II, p. 68-124 ;
17 Augustin Bunea. Episcopii Petru Pavel ş1
Dionisie Novacovici, Blaj, 1902, p.
15
Iti
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Atât cât ne lasă să întrevedem izvoarele, în predicile sale Visarion le spusese câteva lucruri simple ca şi puţina
sa învăţătură într-ale dogmelor bisericeşti pe care o avea. "Adunându-se sute,
apoi mii de oameni cu ei, cît putea, ce
ştia îi învăţa : credinţă în
Dumnezeu,
Maica Precistă, Sfântul Nicolae, să roage, patru posturi în an să ţină, să nu
facă păcate, popii uniţi să nu-i amăgeas
că a crede în papa de la Roma...
lula,
duhanu cu fum ocăra, miercurea, vinerea, mâncarea de peste oprea ... crăieşii
să fie credincioşi şi legii sale" ~: 1 • Reacţiile imediate ale
credincioşilor
arată
faptul că mesajul său simplu i-a făcut
atenţi şi i-a
sensibilizat cu privire la
problema mântuirii, "a salvării trupeşti

directă

cu ortodoxia din Ţara Româneasdin Banaţ îşi urmează în linişte ierarhii 5G. N o11a biserică părea. de-acum
întemeiată. Dar în aceste momente apare îrr Banat şi în părţile sudice ale Transilvaniei un personaj insolit şi neaştep
tat. (,.cu o rasă cârpită, în opinci, făr de
obiele, căciulă călugărească pleoştită, că
runt, slăbit, fără de dinţi în gură" 17),
personaj care va p)lne în cauză unirea
şi va zădărnici eforturile de decenii pentru fortificarea ei. Este vorba de călu
gărul Visarion Sarai sârb ortodox ce
călătorise la Sfântul munte Athos şi la
Ierusalim, care intrase în Transilvania
cu un paşaport semnat de mitropolitul
de la Carloviţ18. Deşi nu cunoşiP.a limba
română şi vorbea prin tălmaci mulţimi
nenumărate de credincioşi s-au
adunat
să~l asculte, ca şi cum predicile sale ar
fi fost "rosti te . de un înger din ceruri".
Prin . fenomenul de contagiune mentală
ptedicile călugărului mobilizează "mii de
oameni îl .petrec, copii flămânzi cu el
unbla" 19 . Reacţiile multimilor devin
violente. Vlădica Inochentie Micu-Klein
care-1. chestionează asupra rosturilor venitii sale în Transilvania este violent apostrofat de · mulţime~ credincioşilor :
,;Şi zicând vlădica că~i câne spurcat începură oamenii a sudui pe vlădica de suflet şi de leage. Indărăpt de-aici, că aci cu
petri te ucidem şi te mănâncă cîinii ! Să
ştii c.ă nu ne scapi !" 22.
.Ce putuse să le spună insolitul călu
găr care nu ştia decât două trei cuvinte
româneşti şi ale cărui cunoştinţe dogmatice s-au dovedit a fi rudimentare pentru ca miile de credincioşi care-i ascultaseră predicile să devină dintr-o dată
violenţi şi refractari la unire ce a putut
să tulbure într-atât sufletele credincioşilor încât să-1 ameninţe şi să-1 insulte
pe însuşi vlădica Inochentie ?
că şi

şi sufleteşti" 24.

ln predicile sale Visarion zugrăvise
unirea religioasă în culorile cele mai
sumbre şi atrăgea atenţia că numai cei
care vor rămâne în dreapta credinţă puteau aspira la salvarea eternă. Se vede
că aceste cuvinte simple căzuseră într-un
climat mental bântuit de nelinişti în care
trăia lumea satelor transilvane, iar ameninţările lui Visarion n-au făcut altceva
decât să cristalizeze la cald nelinisti ·latente, produc un adevărat scurt~ircuit
care va limpezi convingeri şi va trezi
conştiinţe, ce se vor
dovedit de-acum
inainte greu de dislocat 25. In mentalitatea colectivă a satelor ardelene problema
salvării se pune acut şi condiţia ei era
oferită pentru masele de credincioşi numai prin rămânerea la dreapta credinţă.
Reacţiile declanşate în urma lui Visarion de masele de credincioşi 2G confirmă supoziţiile de mai sus. La
nivelul
sensibilităţii
religioase prin fenomenul
de contagiune, masele de credinciqşi au
realizat dintr-o dată -situaţia fără ieşire
in cau. se aflau. Abaterea w:· ia .·lreapta
crediil\5 }a care i-au >2•·ndw; preoţii şi
ierarhii punea în cauză însăşi salvarea
sufletelor. Frica de chinurile infernului
atinge momente paroxistice în momen-

IB Keith Hitchins, Religia şi conştiinţa na.
ţiGnală in Transilvania sec. XV li 1, în Con~tiinţă naţională şi acţiune politică la românii

:lin Transilvania 1700-1868. Dacia, C!uj-Napoca, 1987, pp. 42-·43 ;
~~ Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Ba·
natului, p. 186 ;
2u Keith Hitchins, op. cit., p. 45 ;
2
de Haţeg, op. cit., p.
IBG. : .L.Nicolae·
. . . . . Stoica
...
· 2z Ibidem.

Ibidem.
Silviu Dragomir. Istoria
ligioase a românilor din Ardeal
I, Sibiu, 1920, p. 212 ;
2:> Keith Hitchins; op. cit., p.
26 I. Lupas. Două anchete
tele din scaunul Sibiului 1744
1038, p. 15 ;
23

21
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dezrobirii rein sec. XVIII,
46 ;
oficiUle în saŞi 1745. Sibiu,

teie în care Visarion ;,otn trimis de bum~
nezeu" - în mentalitatea ţăranilor - le
spune că toţi cei care fuseseră botezaţi,
căsătoriţi sau înmormântaţi de către preoţii uniţi au fost
"aruncaţi în braţele
diavolului·' "'· A continua să-şi ia sfintele taine de la preoţii uniţi însemna să
accepte pef!tru sufletele lor "să se scufunde în străfundurile iadului" :!H.
In faţa acestei alternative reacţiile
mulţimilor de credincioşi sunt
violente
şi necruţătoare. Sate întregi mai ales din
sudul Transilvaniei îşi alungă preoţii uniţi, familiile acestora
sunt violentate
sau marginalizate, bisericile sunt ocupate, sunt instalaţi preoţi ortodoxi sfinţiţi
la Carloviţ sau în Ţara Românească. uleiul sacru al uniţilor este aruncat, icoanele şi pereţii bisericilor sunt spălate, iar
în unele cazuri însăşi podeaua bisericii
este înlocuită pentru a înlocui orice urmă de contaminare a dreptei credinţe de
eresul "papistrăşesc". Ce altceva pot să
tnsemne aceste reacţii populare spontane
decât o tr~zire, o limpezire la nivel mental, care trădează îngrijorarea şi spaima
tată de pierderea şansei mântuirii sufletelor prin rătă :trea de la adevărata :::re.:linţă. Numai e1;tiel au se.1 .. multiplkat E:a în însemnările marginale care chiar
şi cu ocazia unor calamităţi n.'lturale sugerează un apropiat sfârşit al timpuriJ.or

........., creşterea frecvenţeî. seri·
erilor canonice sau apocrife a comentariilor la apocalipsa ca şi apelurile din
predici :lt la iminenţa celei de-a doua
veniri a lui Cristos, sau imaginea macabră cu conotaţii predominant baroce a
chinurilor şi muncilor iadului ce apar
frecvent în aceleaşi predici denotă o trezire sau cel puţin o sensibilizare a lumii
rurale la semnele timpului viitor care începe să fie
perceput şi individualizat
altfel. In acelaşi timp, chiar dacă mai aproape de cotidian, dar cu se!Tlnificaţii
mult mai profunde ni se relevă în context interesul pentru cărţile de prevestire (gromovnice, trepetnice, literatură astrologică, etc.) ce evidenţiază nu numai
o grijă cotidiană pentru starea recoltelor şi a zilei de mâine, ci într-un plan
mai profund, o anume angoasă sau un
inceput de angoasă faţă de viitor.
Deşi in acest domeniu,
investigaţii
rămân încă de făcut, suntem tentaţi să
avansăm ideea că în civilizaţia ruralâ românească din Transilvania şi Banat viitorul este privit şi imaginat într-o manieră mai degrabă apocaliptică, ca
un
sfârşit al timpurilor şi apropierea judecăţii şi nu ca începuturile unui timp modern. Achiziţiile, inovaţiile şi progresele
lumii moderne sau în curs de modernizare sunt percepute la nivelele cele mai
profunde ale lumii ţărăneşti cu circumspecţie şi neîncredere. Ele reprezintă în
tabla de valori a lumii rurale mai degrabă "semnele'' îngrijorătoare ale unei degradări şi nicidecum începutul unor timpuri moderne, în accepţiunea noastră de
azi.

al eiitelor 30

şi imanenţa judecăţii.

Dacă temele judecăţii de apoi atât de
prezente în pictura religioasă a veacurilor precedente 29 nu par să denote neapărat o criză la nivelul masei rurale ele developând mai degrabă un discurs

27 Ibidem, pp. 21-24; Keith Hitchins, op.
cit., p. 49;
28 "Biserica Ortodoxă Română", XXVI,
p.

244;
:!9 Cornelia Pillat, Quelques aspects du theme de l'Appocalypsc dans la peinture de la
Valachic d·u XVIIJ-e siecle, 'in RRHA X, 2,
HJ7J ; pp. 105--204; Daniel Barbu, op. cit., pp.

!JU Daniel Barbu, op. cit., pp. 131-134 ;
Klein de Sad. Propovedanli la
oamenilor morţi, Sibiu, 1842,
pp. 20--33.
Jl Samuil
ingropăcit.mea

12fi-12i;
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LE TEMPS DE L' EGLISE DANS
LA PENSEE PAYSANNE DF.
TRANSYLV ANIE PENDANT
LA PREMIERE MOITE DU XVlll-E
SIECLE
Resume
Il y a plusieurs opmwns sur le temps
dans le monde rural : il existe un temps
naturel, un temps du travail et un temps
de la fete, un temps laique et un temps
de 1 eglise. En ce qui concerne le monde
rural, le temps chretien represente un point fondamental, ayant comme poles la
genese et le jugement dernier, auquels on
rapporte tous les autres reperes· particuliers. Le XVIIl-e siecle amene dans la representation du temps, toute une serie de
mutations dues a la naissance d'une elite

qui commcnce i1 se rapporter d'une maniere differente. Au temps futur et aux
troubles causes par l'union a Rome qui
introduira toute une serie de dogmes differents, face aux representations de la
tradition ortodoxe.
Dans la pensee du paysan, les inovations du monde moderne sont saisies avec
circonspection, etant condesiderees plutât comme les signes inquietants dune degradation, au lieu d' etre les signes inquietants au lieu d' etre envisagees en tant
que debut des temps modernes.
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UNELE CONSIDERAŢII PRIVITOARE LA RELAŢllLE
CONFESIONALE DIN DISTRICTUL BISTRIŢEI.
COMUNAL ŞI CONFESIONAL INTRE ANII 1760-1780

MARIN POPAN

Perioada războiului de 6 ani a fost
deosebit de agitată şi în cazul Marelui
Principat al Ardealului. Mişcarea antiunia tistă condusă de "vi carele de la Carlove", Sofronie se declanşează în mom~ntul în care armata imperială
din
Transilvania era concentrată pe frontul
prusian.
Anchetele vremii şi patenta de interzicere a accesului călugărilor cerşetori
semnalează existenţa unui sprijin continuu din partea unor emisari ruşi şi a
călugărilor pravoslavnici din Principatele române pentru mişcarea restauraţio

von Straussenburg care consemnează
pentru începutul anului 1761 închiderea
a trei biserici la Nuşfalău, Sântioana şi
Rebra Mare. In martie acelaşi an la târgui din Năsăud este citită scrisoarea lui
Sofronie. Ţăranii erau înştiinţaţi că o
preaînaltă comisie de la Sibiu ar fi ordonat restituirea bisericilor la ortodocşi,
oamenii fiind sfătuiţi să-i alunge pe preoţii uniţi că oricum, şi ca neuniţi, românii vor primi drepturile care le au sârbii consfinţite în privilegiile ilirke. Vă
zută din perspectiva acordării drepturilor regnicolare promise în Diploma leopoldină a Unirii şi prin comparaţie cu
privilegiile ilirice, uniaţia este prezentată ca un act gratuit, românii pierzând şi
confesiunea strămoşească şi rămânând şi
pe mai departe excluşi din punct de vedere politic. Raportul magistratului nu
consemnează textul integral al scrisorii
sofroniene, dar auzul ştirilor a provocat
o mare răzmeriţă (Aufwieglung), biserica vicarială fiind închisă. Deci tulbură
rile confesionale nu au fost stârnite de
textul scrisorii respective, ci doar amplificate. Agitaţiile antiuniate erau alimentate prin preotii locali hirotoniti în
mănăstirile din Moldova şi rămaşi
fără
parohii, fenomen anterior mişcării restauraţionale ortodoxe 3 .
In raportul Straussenburg mai este
consemnată închiderea tuturor bisericilor
de pe valea Someşului, iar în satul Waltersdorf (Dumitriţa) din Ţara Budaclllui,
in district, unde locuiau 48 de familii de
români. locuitorii vor revenirea la ortodoxie. Faptul că oamenii n-au vrut să-1
accepte pe noul preot, Vasile din Feldru,

nală ortodoxă 1.

Tensiunile nu au ocolit nici districtul
regesc al Bistriţei şi cel românesc dP
graniţă în curs de înfiinţare. Edictul generalului Bukkow de amnistiere a delictelor bisericeşti ajunge şi la cunoştinţa
românilor din district. Preotul unit din
Năsăud scrie magistratului Bistriţei, Johann Klein von Straussenburg, că semnalarea prezenţei unor emisari ai lui Sofronie în zona someşeană
năsăudeana
P.Ste o încercare de calomniere 2•
Totuşi mişcarea de restauraţie confesională de la începutul deceniului şap
te pornită din ţinutul Hunedoarei a influenţat şi viaţa bisericească a comunităţilor româneşti din districtul săsesc al
Bistriţei şi din ţinutul someşan. In acest sens pledează datele protocolului

1 A· BunPa. Episcopii PP Aron

şi

Dionisie

Novacovici Blas. 1902, p. 173. 273 sq.
2 Gnttfded
Poschner, GegenTformatorische
Bestrebtmgen in Bistritz im 18. JahThundcrt

in : Prol!ram des evanl!elischen ObergymnaA.B.Bi~tritz. Nr. 12. Anii 1883/4, p. 30.

slums

3

Ibidem.

19'7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

"Ei privesc cu o ură fără de margini lucrarea noastră", se nota în raportul mai
sus menţionat (j.
Atât uniaţia cât şi regimentul de graniţă erau privite de privilegiaţii locului,
de cetăţenii saşi şi nobilii comitatului vecin, drept iniţiative ce pot periclita echilibrul constituţional. Pe de altă parte,
încercând salvarea unirii, Guberniul şi
Bukkow încearcă să restabilească ordinea proclamând din nou acordarea de liber exercitium .pentru ortodocşi în limitele situaţiei de dinainte de tulburările
confesionale din Apuseni. Revenirea uniţilor la ortodoxie nu putea fi acceptată ca rezultat al unei emoţii colective, ci
numai pentru unele cazuri individuale.
Deoarece biseri.::a greco-catolică este parte a bisericii apo!;~o:ice rom~ne, ergo :>.
religiei dominante . (religia dominans),
trecerea la ortodoxie va fi considerată apostazie şi pedepsită potrivit codului
ten'zia n 1 .
Magistratura bistriţ.cană este astfel in
iarna anului 1763 însărcinată cu recenzarea precisă a tuturor bisericilor româneşti împreună cu toate bunurile nemişcătoare precum şi a obiectelor cultice
confiscate sau distruse.
Graful săsesc Waldhlitter, însărcinat
cu supervizarea acţiunii, recomanda in
postscriptum-ul instrucţiunii ca anchetatorii să nu pună întrebări incitatoare
(captieuse Fragen) care ar putea îndepăr
ta pe români de la unire. Subiecţii trebuie să răspundă întrebărilor la casele
lor, ca să nu se eschiveze: Şi în localităţile săseşti românii trebuie chestionati
explicit dacă sunt sau nu uniţi, iar membrii eclesiei comunale să fie conseinnaţi
nominal şi nu amestecaţi cu p·reoţii uniţi.
In mai 1761 magistratul, căruia i se
recomanda o mare atenţie şi "implicar<
adevărată" în lucruri, putea raporta îndeplinirea conscripţiei. La Zagra ~:-au 15
popi uniţi, în Maieru 8, şi în rest câte unul
de parohie. ln Bistriţa doar doi a~ fost

numit de vicarul Năsăudului, Antoniu
Naszodi, a fost speculată in interese antiuniatiste. La cererea preotului unit nou
investit capii mişcării, Petre Csako şi
Grigore Jderia sunt încarceraţi dar, mai
târziu, Bukkow recomanda eliberarea lor
contra unei cauţiuni "substanţiale""·
După cum în părţile Hunedoarei
se
poate dovedi bunăvoinţa complicitară a
grofimii calvine la agitaţiile antiuniatiste, tot aşa saşii evangheliei au speculat
slăbiciunile uniaţiei, au calomniat sinceritatea şi realizările ei, au ajutat pe ascuns mişcarea de restauraţie confesională, fără a purta însă simpatie ortodoxiei.
Agitaţii antiuniatiste au existat în perioada de constituire a regimului de graniţă chiar în burg, în Bistriţa, magistratul Straussenburg, un ,~mare neprieten"
al românilor după Virgil Şotropa, fiind
bănuit de imperiali că lucrează în ascuns contra unirii. Doi membrii de vază
ai comunită tii româneşti din Bistrita,
Demian Farkaş şi Iosif Scorobele, împiedică pc preotul unit să intre in biserică
zicând că ci şi oamenii nu se ştiu uniţi,
numai el, pop~, i-ar fi făcut pe ascuns.
Inchişi şi eliberaţi tot prin cautiune după
şase zile, ei adresează un recurs Gubcrniului - poate sub sfătuire săsească susţinând în scris exact ceea ce înainte
era corpul delict al arestării 5.
Şi în cazul districtului bistriţean
se
confirma faptul că uniaţia era susţinută
doar prin voinţa imperială şi, mai târziu,
prin adeziunea devenită sinceră a româniului - poate sub sfătuire săsească raţi de mişcările de populaţie operate cu
ocazia înfiinţării regimentului şi de virtuala posibilitate ca, primiţi în sânul religiei dominante şi ridicaţi prin cultura
şcolară piaristă, românii ar putea periclita poziţiile lor. Infiintarea regimentului
grăniceresc era privită cu ostilitate şi de
funcţionarii comitatului
Solnoc-Dăbâca
care, potrivit unui raport adresat
lui
Bukkow, chemaţi să traseze hotarele de
litigiu între satele someşene şi cele să
seşti Jaad şi Altdorf, au făcut în aşa fel.
încât au pus mejdele pe culmile dealurilor, acolo unde "nu se pot ţine prisăci".

Virgil Sotropa, Infiintarea graniţei minăsăudene in : AS, Nr. 25, 1939 p.
7 Rolf Kutschera Marta Theresia und ihre
Kaisersohnc Wort und Welt Verlag, 1990, p.
148.
6

litare

4
5

Ibidem.
Ibidem.
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lr.rf:gistrati ca 1!niţi, ';elelalte 178 de familii şi 27 de văduve declarându-se în
aşa fel, incât comisia nu a ştiut în ce categorie să-i includă s.
Rezultatul conscripţiei a părut autorităţilor imperiale destul de nemulţumi
tor, indeosebi în cazul Bistriţei. Astfel
că, surprinzător pentru
Straussenburg,
membrii comisiei conscripţionale formată din saşi bistriteni
luterani : A. Zieglauer, Michael Wagner, Daniel Gietsch,
Peter Theil şi J ohann Kleinmann cad în
dizgraţia generalului Bukkow. "In cele
ce urmează numitul Andreas Ziegler va
implini binemeritata sa pedeapsă cu un
arest de trei luni, fiind identificat drept
cel mai vinovat dintre cei incriminaţi şi,
de ;-cum inainte, va fi exclus din toate
responsabilităţile ma~istraturii. De asemenea acei patru, M. Werner, D. Gietsch. Peter Theil şi Johann Kleinmann
deşi găsiţi vinovati după cercetarea efectuată, nu vor fi mentinuti în arest, dar
magistratul le va aduce la cunoştinţă că
orice actiune a lor viitoare, care ar putea afecta uniaţia va fi pedepsită in modul cel mai exemplar 9.
Deşi prin intervenţia contelui Nicolae Bethlen si a magistratului Straussenburg oână şi Ziegler a fost eliberat, tonul decretelor guberniale şi imperial_
privitoare la delictul de agitaţie contra religiei dominante rămâne deosebit de aspru. Căci confesiunea greco-<'atolică e.;~e
sora cu religia dominans. iar români; să
fie trataţi ca atare, saşii lu~~rani fiinci
acum ei aceia ce trebuie toleraţi, declara

magistratului Straussenburg, demnitarul
imperial Konrad Dinges to.
Afirmaţia lui Dinges corespundea realităţii din Bohemia sau ducatele austrieCP. unde confesiunea evanghelică luterariă era tolerată însă, din punctul de vedere a saşilor bistriţeni, pentru Transilvania afirmaţia avea un caracter temerar 11.
In 1764 pentru Popa Lazăr, Teodosie
urmărire deoarece a încercat să-i întoarcă Pe copii unui preot unit de la unire 12.
In 1764 pentru Popa Lazăr, Teodosie
şi Efraim, ca aderenţi ai ,,răzvrătitoru
lui" Sofronie este oferită o recompensă
de 50 de ducaţi, iar în septembrie 1778
aceeaşi procedură era recomandată spre
aplicare pentru călu~tării veniţi de peste
munţi (impostorum) 1:J.
In 1778 magistratul este incunoştiintat
că ortodocşii nu mai au dreptul de a construi vreo biserică fără aprobare gubcrnială. Prin decretul din octombrie
1769
orice sinod ortodox nu outea fi convocat
fără aprobare gubernială, iar pe teritoriul districtului diaconii neuniti nu pot
strânge colecte sau orimi bani 14.
Din documentele Primăriei bistriţene
si din rapoartele adresate acesteia preotul satului românesc apare nu numai ca
pastor spiritual şi povăţuitor moral, ci şi
ca şi conducător absolut. Contopirea dintre sPiritual şi lumesc, reunite în corpul
bisericii, este, mai ales pentru comunităţile româneşti din satele mixte, rezultantă a coerciţiei politice şi domeniale.
Preotul este cel care redactează memoriile sustinându-le la vidic sau către Guberniu. Se pare că se realizează o înţele
ttere tacită între oameni şi preot : oamenii se slujesc de singura autoritate românească recunoscută de saşi haina
preoţească iar preotul are satisfacţia
de a fi .. starostele" obştii, având puteri
decizionale în pricini cât se poate de lumesti.
Ridicarea românilor prin învătătură
:levine un obiectiv declarat al politicii

:Poschner, op. cit., p. 31. Redăm aici conchestionarului :
.. 1. Care a construit biserica?
2. Dacă ea a fost construită de uniţi sau
11

ţinutul

neuniţi?

3. ne câti ani a fost construită ?
4. De când este ea în posesia uniţilor ?
5. De când a fo:st reocupată de ortodocsi ?
6. Dacă există terenuri aparţinătoare bisericii si de cine au fost dăruite ?
7. Dacă un~le terenuri (fundil au fo!lt dă
ruite bisericii din partea particularilor?
8. Dacă persC!lane private au dănJit bisericii sau parohiei bunuri sau bani ?".
9. Fiecare individ trebuie să se declare
!iacă aparţine sau nu bisericii unite fără să ~€
la:o;e ademenit de promisiuni mincinoa~e ~illl
tnfricosat de pedepse din partea ortodocsilor.
9

fbidem sq,

·

IU Virll"il Şotrooa, Soarta românilor in sasăşeşti in : AS, Nr. 18, 1936, p. 2n2.
Il Eduard Winter. Der Josephinismus. Ges·
chtchte des oesterrcichischen Reformkatholis~

tele

mus n. 103.
1~ Poschner, op. cit .. p. 32,
n Ibidem, p. 33,

· ·

14

Ibidem.
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gorie Maior s-a străduit să impună . .ele"
mente. de. rit latin în bi,serica u·nita.". De."
aceste disputa ţii Şi. acuz~. reciproce ,în"ire'
ortodocşi şi uniţi profitati saşii" când ·.iL
acuzau pe români de nesinceritate Îl). actul unirii, că s-au vândut pentru foloase
puţine. -Acuzând efectele răului, adică ig~
noranţa şi lipsa de civism a românilor,
saşii rămâneau şi pe mai departe avocaţii
cauzei, susţinând usque ad beneplacitum
deposedarea românilor de orice drepturi.
Abuzuri şi profitorii se puteau constata însă şi la nivelul vieţii comunitare
în satele româneşti. De pildă, recensă
mântul lui Waldhuetter arată că în Zagra erau 15 preoţi uniţi, mult mai mulţi
decât era necesar. Prin înghesuirea spre
privilegii şi porţii canonice se constituiau
adevărate dinastii de sacerdoţi rurali.
"Faptul că există atâţia popi inculţi
deriva din abuzul că feciori tineri _şi mai
cu seamă fii de popă, se ,.popesc" fără
considerare dacă posedă calităţile necesare în acest scop 16.
Tendintelor de filiatism sacerdotal
sau de emancipare socială via instituţia
bisericească li se răspunde prin diverse
patente care stabilesc cu precizie numă
rul de preoţi admişi pentru fiecare parohie, tinzându-se ca numărul lor să cores.:..
pundă bisericilor existente. Pentru ·por"ţia
canonică a preotului unit, ·magistratura:
bistriţeană a fost însărcinată în· mod re.:.
petat cu acordarea ei în satele săŞeşti, ·a,:.:
dică 10 iugăre de ogor (joch) ·şi o supra:..:
faţă corespunzătoare de· vie. Dar acordarea porţiei canonice rămâne pe· planul
doi în ·epocă fată de 'problema · ridicării
bisericilor româneşti în sat~le săşeşti.
Saşii din district se opuneau cu îndărăt
ni<:i.e dorin tc;i .românilor d.e. a ridi<;_ş, biseriCi cu. turn, adrrii ţând doar .c.as.e "de i:ugă
ciuni. In procesele susţinute :cu· românii
conlocuitori din satele .· Sângeorgiil, Lechinţa şi Sigmir şş.şii îşi arogau jus intercedendi pe baza "anticelor'' .lor ·privilegii .17:
Problema ridicării bisericilor · româneşti în sa tel~. să"ŞeŞti distritţual~ necesi.:.
tă o_ atenţie. specială. Acordar~a porţi ei
canonice se pare că nu a· fost rezolvată
curând nici la Năsăud deoarece Ioan Para, ca şi succesoru1 său 1o,an. Haln:a~yi,_

tereziene. Iniţiativa piariştilor de a deschide o şcoală latină şi germană la Rodna şi Năsăud avea trei adversari : .
1. saşii, care temându-se de consecinţele
alfabetizării în
masă a românilor,
răspândeau intriga că, prin
înfiinţarea
şcolilor piariste, s-ar urmări latinizarea
ritului, patricienii lor speculând şi cultivând reţinerea, chiar aversiunea preoţi
lor uniţi faţă de cei de rit latin ;
2. bătrânii satului, temători de pierderea influenţei asupra copiilor şi de pă
răsirea datinilor vechi ;
3. Despre atitudinea preoţilor cităm :
"Observând însă popii că pe încetul Valahilor li se infiltrează o fire veritabil umană, deci influenţa lor nemărginită asupra enoriaşilor se va diminua ; ... [ei
s-au împotrivit n.n.] ... iar încercările întâmpină la început mari dificultăţi, deoarece între români era cultivat sentimentul ca în spatele tuturor acţiunilor autorităţilor, chiar şi caritabile, stă
ceva
ascuns". Infiintarea regimentului de graniţă, debutul politicii de şcolarizare, acceptarea, chiar promovarea planificată şi
voită a românilor în funcţii publice sunt
şi în districtul regesc fenomene convergente ce răspund direct la încercările
restauraţionale ortodoxe de la începutul deceniului trei de domnie tereziană
in Transilvania. Astfel statul a început
să acorde sub(entii lunare copiilor
de
grăniceri înscrişi la şcoala germană-lati
nă din Bistriţa sore a se putea acoperi
costul hainelor şi' al întreţinerii 15 .
Consiliul de război din Sibiu recomandă înfiinţarea unei şcoli germane şi
unui i:!'imnaziu cu patru călugări. bazilîani
la Năsăud care să dea instructie tineretului. "pentru scris şi socotit'l. . ·
··
Nenumărate documente confirmă şi
pentru districtul· Bistritei nivelul deose.:.
bit de scăzut. al culturii preoţeşti. atât
pentru ortodocşi cât şi la uniti. 'Din a.:.
ceasta provin şi situaţiiie confuze când;
în cazul unor disputa ţii confesionale. din
sate, preoţii înşişi,_ lipsiti de cunoşti.nte
teologice, nu puteau explica enoriaşilor în
ce consta deosebirea dintre uniţi şi neuniţi, în condiţiile în care ritul era aproape acelaşi. Probabil pentru eliminarea acestor controverse fără obiect se explică faptul că, mai târziu, mitropolitul Gri15

Virgil

Şotropa !nfiinţarea graniţei

IG Ibidem. p. 335.
17 Şotropa, Soarta

p. 33i.

românilor... p .. 335 , sq.
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au adresat nenumărate petiţii în acest
scop. Evenimentele confesionale şi politice din districtul Bistriţei ne confirma,
şi prin acest studiu de caz, care rămâne
a fi aprofundat, faptul că pentru autoritatea tereziană, schimbarea condiţiei românilor era o necesitate vitală in menţi
nerea echilibrului politic al Marelui Prin-

cipat. Uniaţia era una din garanţiile cele
mai sigure în menţinerea loialităţii românilor, iar autorităţile au acordat o
mare atenţie cultivării ei. Saşii nu au
admis se pare nici raţiunile, nici mobilurile şi, mai ales, efectele politicii confesionale şi militare ale Habsburgilor în
districtul Bistriţei.

EINIGE BETRACHTUNGEN HINSICHTLICH DER KONFESIONALLEN
IM BISTRITZER DISTRIKT. GEMEINDE UND KONFESSION
ZWISCHEN DEN JAHREN 1760-1780
Zusammenfassung
Aufgrund des heutigen Forschungsstand versucht der Verfasser, die Stellungsnahmen verschiedener Konfessionen
zu der rumănischen unierten Kirche
wiederzugeben. In den J ah ren des 7.
jăhrigen Krieges wurde
die politische
Lage im Fi.irstentum Siebenbi.irgen unsieber. Unter der Bedi:ngung dass eine
ti.irkisch-preussische Allianz sich bilden
sollte, hielt man einen tartarischen Einfall in den Bistritzer Distrikt fur moglich.
In erster Linie wird der Versuch unternimmt, die Beziehungen zwischen den
orthodoxen und unierten Rumănen zu
klăren. Zu Beginn
des 7. Jahrzehnts
stellt man fest, dass Gesandte vom
Monch Sofronie bemi.ihten sich dazu, die
rumănische Dorfer der Gegend der Orthodoxie zuri.ickzugewinnen. Es bedarf
aher auch der Erwăhnung, dass Versuche
zur Wiederherstellung der Orthodoxie
auch vor und nach der Restaurationswegung von Sofronie 1760---'1763 unternommen wurden. Die in der Moldau geweihten orthodoxen Priester versuchten, Pfarreien zu besetzen, wenn auch diese amtierende griechisch-katholische Priester
hatten.

Fi.ir die KHi.rung der sachsenstellung
zur rumănischen unierten Kirchc wird
dic Bcrichte und Briefe des Bistritzer
Bi.irgermeisters Johann Klein von Strausscnburg henutzt. Die Bistritzer Sachsen
waren mit der Rumănenpolitik der kaiser'lichen Macht unzufrieden :
1. Dic Fc)rderung der Union wi.irde
die Stărkung der religio dominan die
katholische - in Distrikt zur Folge haben;
2. Die U!l)siedlungen, die sich fi.ir die
Bildung des Regiments als notig erwiesen haben fi.ihrten dazu, dass die Bistritzer Stadtsfi.ihrung sich mit dem Verlust von zwei Dorfern abfinden musste.
Zugleich schwindet der Einfluss des
Stadtsrates auf den rumănischen Distrikt
immer mehr. Um Konflikte zu vermeiden, wurden dabei die Weideorte zwischen den rumănischen militarisierten
Dorfern und den săchsischen genau festgeegt, wobei die Sachsen das Ergebnis
als ungerecht empfanden.
3. Die Sachsen aus mehreren Dorfern
au.f dem koniglichen Boden, wollten die
Errichtung von rumănischen Turmkirchen nicht zulassen, denn dies wi.irde die
Rumanisierung des Dorfes bedeuten.
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CONTRIBUŢII LA ISTORIA lNV AŢAMANTULUI BISTRIŢEAN

IN SECOI,UL AL XVIII-LEA

REMUS CAMPEANU

deslu',li în vastul proces al ridicării naţiu
nii române şi alte categorii sociale direct
angajate în apărarea intereselor naţio
nale.
Pentru a limpezi această cercetare, am
proiectat modelul unei structuri piramidak' care se mulează perfect pe structura
societăţii românc•şti din Transilvania veacului al XVIII-lea. Baza acestei piramide
sociale o constituiE' bineînţdcs "cei mulţi",
lumea satelor româneşti, categoria covârşitoare a ţărănimii, dependente în cea mai
mare parte. Nivelul intermediar al acestei
simple piramide sociale îl constituie categoria absolventilor români de colegii sau
gimnazii, preoţii, funcţionarii administrativi, ofiţerii regimc•ntelor dP graniţă, o
parte a micii nobilimi care prin studiu s-a
ridicat deasupra lumii satelor. In sfârşit,
nivelul superior al piramidei, vârful ei,
este reprezentat de categoria redusă cantitativ a absolventilor marilor universităţi
şi colegii europene, binecunoscuta şi îndelung cercetata pătură socială a iluminiş
tilor români. Pe baza acestei analize piramidale, putem constata câteva aspecte
deosebit de interesante. Parcurgând bibliografia problematicii, observăm că în cea
mai mare parte, focarul cercetărilor a fost
concentrat asupra vâ.rfului piramidei, asupra liderilor culturii şi a mişcării naţionale
a căror viaţă şi activitate a fost studiată
in amănunţime. Au existat, considerăm,
suficiente preocupări şi pentru baza piramidei, pentru lumea satelor. Problematica socială a ţărănimii române, frămân
tările generate de pitoreasca evoluţie confesională a satelor, mentalitatea ţărănimii
române din Transilvania secolului al
XVIII-lea au constituit subiecte îndelung
analizate în istoriografie. A rămas mai

Primul secol al mişcării naţionale roa constituit subiectul a numeroase
dezbateri istoriografice, generând o impresionantă cantitate şi o la la fel de largă
calitate a scrisului istoric. Motivaţiile acestei abundente producţii istoriografice sunt
relativ simple : secolul al XVIII-lea tranmâneşti

silvăne;m, mişcarea naţională românească
declanşată pc parcursul acestui secol îşi

au rădăcinile adânc ancorate într-o problematidi mult mai vastă, în care se regăsesc cauze de natură politică, culturală,
confesională, socială etc. Problema naţio
nală a românilor din Transilvania este
imposibil de disociat din contextul mult
mai larg al caracteristicilor administraţiei habsburgice, al evoluţiei greco-catolicismului, al influenţei iluminismului european şi al acutizării raporturilor sociale
şi politice din zona sud-est europeană.
Este deci firească, într-o atare situaţie,
varietatea lucrărilor istorice care au încercat să desluşească motivaţiile rapidei
maturizări a mişcării naţionale româneşti
din Transilvania, pe parcursul a mai puţin de un secol. Nu ne vom opri la a diseca bibliografia problemei, vom aminti
că cercetarea istorică şi-a îndreptat atenţia în special asupra liderilor luptei naţio
nale, asupra personalităţilor culturii române din Transilvania, neglijând în mare
măsură celelalte categorii sociale ale lumii
româneşti, categorii care deveniseră de o
mare diversitate in secolul al XVIII-lea
şi care contrazic mult vehiculatul Şablon
al naţiunii iobăgeşti. Pluralitatea structurii sociale ne determină să reconsiderăm
în mare măsură problematica mişcării naţionale. Ea nu se reduce doar la activitatea a câtorva lideri, de mare anvergură
spirituală cu un orizont european. Putem
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puţin cercetată categoria absolvenţilor români de gimnazii şi colegii, acea categoric intermediară desprinsă prin studiu şi
uneori prin mentalitate de lumea satelor,
categoria care a constituit veriga de legătură între liderii mişcării naţionale şi
marea masă a ţărănimii. Cea mai mare
parte a acestor absolvenţi, chiar dacă nu
au lăsat în urma lor opere scrise, se întorc
în lumea satelor, beneficiază de o bună
pre~ătire şi vehiculează în mediul în care
trăiesc ideile veacului. Pregătiţi pe baza
unor programe <şcolare care devin din ce
în ce mai pretenţioase şi mai riguroase
spre sfârşitul veacului, tot mai numeroşii
absolvenţi români ai gimnaziilor şi colegiilor transilvănene sau străine, preiau lucrările elitei româneşti, le adaptează, le
uşurează accesibilitatea, le prelucrează şi
le popularizează într-o formă simplificată,
în lumea satelor. Ei sunt cei ce asigură
legătura între lideri şi mase, contribuind
la conturarea caracterului omogen al miş
cării naţionale şi evitând izolarea spirituală a marilor personalităţi culturale ale
secolului al XVIII-lea. Prin pregătirea şi
prin activitatea lor ei pot fi considerati
un adevărat ,.eşalon doi" al intelectualităţii române din Transilvania.
Punerea în lumină a acestei categorii
sociale este posibilă doar prin cercetarea frecvenţei şcolare româneşti in secolul
al XVIII-lea. cercetare care. momentan,
în istoriogre1fia noastră se află într-o fază
de debut. Istoriile învăţământului românesc, monografiile şcolare au năstrat până
în enoca actuală o formă clasică. frecven- .
ta fiind considerată o problemă secundară, de un interes redus. S-a pus accentul în mod special asupra programelor
şcolare,
asupra activitătii profesorilor,
asupra problemelor de reformă a învătă
mântului, ş.a.m.d. Acest tipar clasic de
analiză a istoriei învăţământului s-a păs
trat c;i în istoriografia europeană, până în
anul 1960, când la al IX-lea congres international de ştiinte istorice organizat la
Stockholm, cercetătorul elveţian Sven
Stelling-Michaud a propus o nouă metodologie de cercetare. 1. In raportul său,
acesta a accentuat necesitatea aprofundării studiilor în direcţia cunoaşterii is1

toriei exterioare a şcolilor, a legăturilor
între şcoală şi societate, a aprofundării
rolului social al învăţământului şi al şco
lii în lumea societăţilor dispărute. Cercetările de istorie a învăţământului nu
pot să se mai rezume la reconstituirea cadrului organizatoric în care s-a desfăşu
rat activitatea didactică, dar nu pot să se
mulţumească nici cu prezentarea activităţii didactico-ştiinţificc a foştilor dascăli
şi a discipolilor lor. Ele trebuie să se
orienteze în viitor mai mult spre descoperirea şi prezentarea ariei de influenţă
şi spre dezvăluirea efectelor activitătii
desfăşurate între zidurile şcolilor asup~a
diferitelor categorii sociale. Satisfacerea
acestei exigenţe, izvorâte din concepţia
modernă a istoriografiei învăţământului,
pretinde, însă, valorifcarea pc scară largă
a informaţiilor furnizate de registrele şi
matricolele şcolare. Aceste tipuri de documente ne permit <şi aplicarea unor metode noi de cercetare, metode cantitative
şi statistice care sunt folosite pe scară tot
mai largă în istoria economică, socială şi
chiar culturală. Viabilitatea aplicării acestor metode de cercetare, bazate pe diferite categorii de evidente şcolare, a fost
demonstrată încă la sfârsitul secolului trecut de către Franz Eulenhurg, într-un studiu dedicat problemelor frecventării universităţilor germane. Această metodă a
fost apoi perfecţionată şi aplicată pe o
scară mai largă începînd cu deceniul al
şaptelea al secolului nostru 2. Preluarea
întârziată a acestei metodologii în cazul
istoriografiei române, nu constituie însă
un handicap real pentru că istorici din
România ca Alexandru Tonk, Nicolae Sabău, Cornel Sigmirean şi alţii şi-au adus
deja reale contribuţii la studiul frecvenţei
şcolare în perioada secolelor XVII-XIX.
Contribuţiile lor sunt cu atât mai importante cu cât registrele şcolare şi matricolele secolelor XVII-XVIII sunt incomplete în cea mai mare parte, deteriorate
sau pierdutae. Situaţia este puţin mai.
bună în cazul documentelor şcolare de
secol XIX.
In ce măsură se înscrie gimnaziul catolic din Bistriţa în proiectele de cerce-'
tare privind frecvenţa şcolară? Pentru a
putea răspunde la această întrebare trebuie să fixăm locul acestei importante i~-

Alexandru Tonk, Cadrul formativ al in·

telectualităţii

române (lucrare in manuscris),

p, 29.

2

Ibidem, p. 30.
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tât şi. ia Cluj, Oradea, Sibiu sau în alte
centre. Aceşti absolvenţi, adăugaţi promoţiilor Blajului, ajung să constituie, în special în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, o categorie socială intermediară,
între lumea satului -şi cunoscutele elite. cu
un rol deosebit în promovarea intereselor
naţionale. După moartea lui Iosif al II-lea
şi revocarea reformelor sale în spirit iluminist, decăderea învăţământului laic de
stat este doar aparentă. În domeniul educaţiei, nici o măsură nu a mai putut duce
la restabilirea situaţiei anterioare reformelor, ba mai mult, se poate constata o
relativă continuitate în dezvoltarea învă
ţământului, sub influenţa iluminismului,
şi în epoca postiosefină. Toate matricolele şcolare de la sfârşitul veacului atestă
o frecvenţă sporită la colegiile şi gimnaziile catolice din Transilvania.
In cazul gimnaziului catolic bistriţean
informaţiile oferite de istoriografie sunt
destul de precare. Există chiar mai multe
date despre gimnaziul evanghelic al c2tă
ţii decât despre cel cutolic :l_ Studiind matricolele şcolare ale celorlalte şcoli ca tolice din Transilvania, cele c1re s-au mai
păstrat, putem observa cu uşurinţă o frecvenţă foarte redusă a tinerilor români
din zona Bistriţei în alte centre şcolare
catolice ale Transilvaniei. Ei sunt prezenţi
într-un procent infim atât la Blaj cât şi
la Cluj, spre exemplu. Din această absenţă a lor în instituţii de învăţământ din
alte zone se poate deduce faptul că gimnaziul acoperea pe deplin necesităţile educaţionale ale ţinutului. Existau însă în
gimnaziu pe lângă tineri din districtul
Bistriţci, elevi care proveneau din comitatelc învecinate şi chiar din zone mai
îndepărtate ale Transilvaniei : comitatele
Doboca, Cluj, Solnocul Interior, Maramureş, Turda, Bihor, Alba de Jos, scaunele
Mureş şi Sfântu Gheorghe şi districtul
Făgăraşului. Concluzia care se impune cu
evidenţ[t este deci aceea că acoperind pe
deplin zona districtului, preluând tineri
români de pe aproape: întreg teritoriul
Transilvaniei, gimnaziul constituia una
dintre marile instituţii de învăţământ ale
provinciei şi, ca urmare, analiza frecvenţei sale -şcolare este neapărat necesară în-

stituţii şcolare în reţeaua de Învăţământ

a Transilvaniei, schiţând totodată un sumar cadru general al sistemului educaţional din zonă în secolul al XVII-lea. Perioada dintre instaurarea dominaţiei habsburgice şi mijlocul secolului al XVIII-lea
se caracterizează prin menţinerea, în general, a cadrului tradiţional de desfăşu
rare a procesului de învăţământ, acest domeniu fiind atribuit bisericii ca una dintre sarcinile de bază ale ci. Binecunoscuta politică de catolicizare a adus însă
unele modificări în sistem, prin reînfiinţarea şcolilor catolice desfiinţate în timpul
principilor protestanţi. Este probabil, perioada în care îşi începe activitatea şi
gimnaziul de la Bistriţa, la fel ca atâtea
alte şcoli catolice din marile cetăţi ale
Transilvaniei. Modernizarea evidentă a
sistemului eductiv începe în deceniul al
şaselea al secolului XVIII-lea, moment
din care jansenismul, Aufklărismul şi activitatea consilierilor imperiali determină
o nouă optică asupra învăţământului care,
prin crearea în 1760 a Comisiei aulice de
învăţământ, devine un obiectiv major al
interesului statului. Laicizarea învăţămân
tului, desprinderea de spiritul scolastic,
intenţia de a crea un învăţământ util sunt
proiecte puse în practică nu atât prin Ratia Educationis cât prin Norma Regia cu
directă referire la principatul Transilvaniei. Şcoala devenind, înainte de orice. o
chestiune politică, conducerea cunoscutei
Comissio Litteraria, cu rolul de a îndruma învăţământul transilvănean, revine episcopului romana-catolic. Această
măsură a însemnat, printre altele, şi o înviorare a activităţii şcolilor catolice care
beneficiau de o postură mult mai avantajată. Nu întâmplător, este o perioadă de
maxim avânt a activităţii gimnaziului bistriţean, în concordanţă cu activitatea celorlalte şcoli catolice din provincie. Refuzul şcolilor protestante de a adopta prevederile Normei Regia a mărit decalajul
dintre acestea şi şcolile catolice în ceea
ce priveşte modernizarea sistemului educaţional. Este una dintre cauzele care,
alături de unirea religioasă, au contribuit
la orientarea tinerilor români înspre instituţiile de învăţământ catolice. Lipsite de
tacitul exclusivism al şcolilor protestant.e,
Şcolile catolice încorporează îri tot mai
mare măsură elevi români atât la Bistriţa

3 v. Georg Fischer, Geschichte des Bistritzer Evang. Gymnasiums, A. B. Ert. 1895 f
G-1896/7, 103 p.
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tr-o cct'cetatc ~ învăţământuiui axată pe
o metodologie modernă. Matrkolele şco
lare ale gimnaziului bistriţean, păstrate
num:1i pe perioada anilor 1729-1779, au
fost publicate într-o formă neprelucrată
de cunoscutul istoric Virgil Şotropa, un
reprezentant de frunte al nucleului de
cercctan• constituit pe lângă revista "Arhiva Someşană·· "· Deşi nu s-au păstrat
pentru întregul secol al XVIII-lea, matricolck sunt întocmite prin cuprinderea
a numeroase date despre elevi, într-un
spirit birocratic specific şcolilor catolice.
Ele sunt asemănătoare matricolelor şcolii
catolice de la Cluj, spre exemplu, conţi
nând imformaţii despre naţionalitatea, religia şi locul de origine al tinerilor, aspect care uşurează în mare măsură cercetarea. Acest avantaj se cere a fi
exploatat la maximum în analiza istorică,
în special dacă avem în vedere faptul că
majoritatea matricolelor ~calare transilvă
nene de veac XVIII, atât registrele şco
lilor reformate cât şi registrele unor şcoli
catolice, constituie simple liste de nume,
întocmite în pripă, care fac ca cercetarea
frecvenţei şcolare pe naţionalităţi să întftmpine deseori obstacole aproape insurmontabile. Dosigur lista elevilor români,
publicată de Şotropa cu peste nouă decenii în urmă, nu putea constitui o analiză
a frecvenţei pe baze moderne, conform
cerinţelor metodologice contemporane. Articolul său însă, oferă întreaga materie
primă pentru o analiză actuală. Astfel de
semnalări ale unor prezenţe româneşti la
diferite insti-tuţii de învăţământ din interiorul sau de peste graniţele provinciei
sunt numeroase în istoriografia română şi
ele sunt de mare ajutor în studiul frecvenţei şcolare, în special în situaţiile când
documentele şcolare originale s-au pierdut pe parcursul timpului sau sunt greu
accesibile. Folosind informaţiile oferite de
Şotropa, unele lucrări de specialitate susţin că în perioada 1729-1779, gimnaziul
catolic de la Bistriţa ar fi fost frecventat
de un număr de 582 de elevi români ''·
Analizând însă cu atenţie datele publicato

de istoricul năsaudean, reîese însă că doar
266 de elevi români s-au înscris la această şcoală în perioada menţionată. De unde
provine acest mare decalaj între cercetă
rile actuale şi cele anterioare ? Se pare
că istoricii care au considerat că frecvenţa a fost de 582 de elevi români au numă
rat şi totalizat pur şi simplu toate numele care apar publicate în lista lui Şo
tropa. Ei nu au ţinut cont de faptul că
unii elevi apar de mai multe ori in listă
datorită faptului că au parcurs intregul
ciclu de studii. Rcevaluând deci această
listă şi luând în considerare doar o singură dată numele elevilor care apar in
mai mulţi ani de studii, cifra corectă a
tinerilor români care au frecventat gimnaziul bistriţean este de 266. Astfel s-a
reuşit reconstituirea numărului real al
elevilor români, număr care este oricum
surprinzător de mare pentru epoca respectivă, situând şcoala catolică a Bistriţei pe
locul al treilea din punctul de vedere al
frecvenţei româneşti după şcoala Blajului ~i cea catolică a Clujului. Gimnaziul
avea un rol deosebit de important în procesul de pregătire a intelectualităţii româneşti, într-o zonă cu o importantă
populaţie românească şi lipsită de instituţii de învăţământ mediu româneşti. Majoritatea covârşitoare a elevilor români
proveneau din trei categorii sociale, numite în cataloagelc şcolare nobilis, libertinus şi ignobilis. Astfel, 102 elevi erau
de origine nobiliar[t, 68 erau oameni liberi şi 464 erau nenobili. Trebuie remarcat însă faptul că sub denumirea de oameni liberi, în majoritatea cazurilor se ascundeau fii de preoţi şi chiar o bună parte a nobililor provenea de asemenea din
rândurile intelectualităţii săteşti li. Oricum
provenienţa socială a celor înscrişi reflectă o impresionantă dinamică a societăţii
româneşti din Transilvania, dinamică ce
începe să contrazică clasicul semn de egalitate pc care mulţi istorici 1-au pus între conceptele de "român" şi "naţiune iobăgească". Studiul documentelor şcolare
ale epocii ne mai permite unele interesante consideraţii de factură socială. In
cazul tinerilor maghiari sau secui, majoritatea celor înscrişi în gimnaziu sunt
de -origine nobiliară, relevând în mare
măsură structurile tradiţionale de tip feu-

. • v. Virgil Şotrop~. Români la gimnasiul
latmo-catolic din Bistriţa 1729-1779 în Transilra_rzia_, XXXII, l!JOl, nr. 1, Sibiu,
3-li.
·' C1fra apare în mai multe lucrări de sin.
teză consacrate invăţământului românesc pre.
cum şi in unele lucrări legate d·e tematica miscărli naţionale.
·

p.

6

Tcmk. op. cit., p. 60.
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dal. ln cazul românilor şi ai saşilor insă,
încep să apară categorii sociale noi, însemnate în registre cu vaga titulatură de
oameni liberi sau oră-şeni, categorii care
indică o oarecare modernizare a societăţii
româneşti şi s~tseşti. Această modernizare
este pe deplin explicabilă în cazul romanilor, ca obiect consistent al reformelor
veacului al XVIII-lea şi în cazul saşilor,
o lume prin tradiţic legatc"t de transformă
riie societăţii civice.
Documentele publicate de Şotropa pot
fi completate cu registrele şcolare aflate
la Arhivele statului, filiala Cluj, registre
care încă nu au fost publicate. Aceste matricole şcolare ale gimnaziului bistriţean
se află în fondul colegiului catolic Cluj 7 .
Probabil că în urma multiplelor decizii şi
reglementări cu caracter reformist, colegiul catolic din Cluj, devenit piarist, ca cel
mai mare colegiu catolic din provincie,
primise şi sarcini de îndrumare şi control a unor scoli catolice din Transilvania,
ajutând în "acest fel comisia şi direcţia
şcolară. Din păcate, registrul şcolar care
conţine rezultatele examenelor tuturor claselor pe cele două semestre ale anului
şcolar 1790/1791 nu poatc fi valorificat
din punctul de ve-dere al cercetării frecvenţei şcolare pentru că nu este pre2izată religia sau naţionalitatea elevilor care
s-au prezentat la verificări. Oricum, existenţa unor nume ca Zegrean, Baltc"t, Anca,
Vertig, !chim sau multe altele relevă o
bună frecvenţă românească -şi în ultimul
deceniu al secolului al XVIII-lea. O analiză precisă a frecvenţei pe naţionalităţi
nu poate fi însă făcută după datele conţinute în acest registru şi datorită faptului că în epocă, datoritc'i tendinţelor de
maghiarizare şi latinizare a registrelor,
criteriul numelor devine aproape în totalitate irelevant. Un alt registru, existent
tot în acelaşi fond al colegiului catolic
Cluj, ne oferă date mult mai clare în legătură cu naţionalitatea tinerilor. Este
vorba de matricola şcolară a anului de învăţământ 1796/1797 ~'-. Deşi este incompletă, conţinând date numai despre cele
trei clase de gramatică şi numai pe primul
semestru, matricola ne arată că dintr-un
număr de 29 de elevi, 6 sunt români şi

anume un nobil, Un fiu de militar al rl:!gimentului de graniţă şi trei nenobili. Reducerea frecvenţei şcolare româneşti spre
sfârşitul secolului, poate fi explicată prin
restauraţia produsă după moartea lui Iosif al Il-lea, restauraţie care a produs o
temporară derută în reţeaua şcolilor catolice din Transilvania. Din secolul al
XIX-lea însă, prezenţa tinerilor români în
sistemul şcolar este incomparabil mai
mare decât în secolul analizat, iar frecvenţa devine mult mai uşor de urmărit
datorită calităţii superioare a registrelor
şcolare -;;i a noilor metode de înmatriculare.
Importante sunt, de asemenea, documentele şcolare aflate în acelaşi fond al
colegiului catolic clujean, referitoare la
şcoala normală a Năsăudului şi la şcolile
trivialu din 1'elc:iu, Maieru, Bârgău (Prund),
Monor şi Năsăud 9. Este cunoscut faptul
că întemeierea acestor scoli a fost o consecinţă a înfiinţării ceh~i de-al doilea regiment de graniţă românesc. La sediul
regimentului de la Năsăud s-a deschis în
preajma anilor 1770-1771 o şcoală normală (Oberschule), o şcoală primară superioară, la început cu două clase, în care
pe lângă religie, limba română şi limba
latini't, se rnai preda şi limba germană,
aritmeticii l'tc. Paralel cu existenta acestei şcoli, în 1784, din ordinul împăratu
lui Iosif al II-lea se deschide şi un institut militar (Militărerziehungshaus) pentru pregătirea cadrelor necesare regimentului. Elevii acestui institut din urmă erau
în acelaşi timp şi elevi ai ?Colii normale.
Fiii de grăniceri însă, după terminarea
studiilor nu puteau urma alte şcoli decât cu aprobarea regimentului, în timp
ce fiii de negrăniceri (aşa zişi provincialişti), după absolvirea şcolii puteau urma gimnaziile superioarf'. Şcoala normală
a funcţionat la început cu două clase gimnaziale, iar din 1784 cu trei clase. Este
cunoscut faptul că în institutul militar
erau primiţi câte 50 de elevi, toţi fii de
grănicf'ri, care frecventau şi clasele şcolii
normale. In rest datele statistice concrete
cu privire la efecti vul elevilor care au
frecventat aceste instituţii, lipsesc 10. Există, totuşi, în fondul colegiului catolic clujean, anumite documente care pot pune

7 Arhivele Statului, filiala Cluj. Fond Liceu
Romana-Catolic. dosare 1-4.
8 Ibidem, dosar 3.

9
10

Ibidem, dosar 4.
Tonk, op. cit., p. 42.
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În

lumină frecvenţa ia reţeaua

şcolară

Evidenţele consenmează cu migală numele directorului, numele profesorilor,
numele preparanzilor precum şi numele
învăţătorilor din perioada amintită. De
asemenea sunt înregistrate cifrele celor
înscrişi la şcoala normală şi la şcolile triviale 12. Interesant de semnalat este faptul că, din 1795, preparand al şcolii normale din Năsăud apare, conform documentelor, Nestor Istrate, profesor din anul 1798, cunoscut pentru activitatea sa
ca director al şcolii normale, el fiind acela care din 1824, împreună cu învăţăto
rul Ioan Marian au reu~it înfiinţarea clasei a IV-a, pe lângă cele trei clase normale existente l:l.

năsăudeană. Evidenţele şcolare

ale anilor
179111792, 1793/1794, 179511796, 17961
1797, 179711798, 179911800 se află în
acest fond şi pot reconstitui, parţial, tabloul statistic la sfârsitul veacului al
XVIII-lea 11 • Aflăm, astf~l, din aceste evidenţe că, din punct de vedere adminisLrativ, şcolile triviale din Năsăud, Maicru, Telciu, Bâ.rgău (Prund) şi Monor
2rau supuse controlului ~i îndrumării şco
lii normale din Năsăud, care răspundea
de intreaga activitate de învăţământ din
zonă. Cel care dirija şi ţinea legătura cu
forurile superioare pe linie de educaţie,
precum şi cu comandamentul regimentului de graniţă era directorul şcolii normale din Năsăud. In perioada acoperită
de aceste evidenţe şcolare, director al şco
lii normale era profesorul Ioannes Scheidl.
Marea majoritate a profesorilor şcolii normale precum şi învăţătorii şcolilor triviale erau de naţionalitate română. După
cum ne relevă documentele în perioada
1791-1800, şcolile triviale funcţionau cu
un număr de aproximativ 50 de elevi, iar
şcoala normală din Năsăud, pe lângă cei
50 de elevi ai institutului militar mai înmatricula suplimentar circa 100 de tineri.

Desigur, nu putem nega faptul că la
originea acestor riguroase reţele şcolare
din zona Năsăudului se află regimentul al
II-le3. de graniţă, cu vastele sale necesităţi. Dar în aceeaşi măsură ar fi inechibbil să omitem că şcolile Năsăudului
constituie şi rezultatul, peste aşteptări, al
luptei de mai bine de şase decenii a preoţilor români din zonă, ortodocşi sau uniţi,
pentru şcoală românească, luptă pe care
o redă atât de ataşat sufleteşte inegalabilul istoric local Virgil Şotropa H.

CONTRIBUTlONS A L'HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT DE BISTRITA
AU XVIII-E SIECLE
(Resume)

Dans le cadre du mouvement national
roumain de Transylvanie, a part l'activite
de quelques personalites de grande autarite, d'autres categories sociales, dant
la contribution n'a pas ete suffisamment
mise au jour dans les etudes actuells, y'ont
apporte leur pierre. L'auteur releve la
place importante de ceux qui ont termine des colleges, qui, une fois revenus dans
les villages s'efforcent de dechiffrer le
sens des idees et actions des leaders du
mouvement national, en relevant son caracter homogene.

En consultant les matricules scolaires
du college catholique de Bistriţa, entre
1729-1779, il ressort que 266 jeune Roumains ont frequente ces cours, dant 102
eleves etaint d'origine nobiliaire, 63 des
gens libres et 64 non-nobles. D'autre jeunes-gens ont suivi le reseau scolaire dans
le cadre du regiment roumain de garde
frontiere : l'ecole Normale de Năsăud,
fondee en 1770-1771 et les ecoles triviales de Năsăud, Maieru, Telciu, Bârgău
et Monor.

12

Ibidem.

13
11

14

Arhivele Statului, filial3 Cluj, Fond Liceu Homano-Catolic, dosar 4.

lelor

Tonk, op. cit, p. 42.

Virgil

Şotropa, Contribuţii la istoria şcoa·

năsliudene,

în AS, 11, 1929. p.
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DOCUMENTE BISTRIŢENE DIN REVOLUŢIA
DE LA 1848-1849 *

ADRIAN ONOFREl

asemănătoare, datată 23 octombrie 1848 ;
în acest mod, în Transilvania erau trei
autorităţi : Puchner. cel care reprezenta
Curtea Imperială, guvernul condus de contele Emeric Miko (de la Cluj) şi comisarul Vay, din partea Budapestei :3.
Un alt argument se referă la descrierea evenimentelor din această zonă a
Transilvaniei, care a fost făcută pe larg
în lucrări imediat următoare evenimentelor şi în altele, mai recente. Toate acestea fac referiri la numeroase documente,
fără însă a le prezenta în amănunt 4 .
Şi, nu în ultimul rând, ediţiile de documente publicate până acum, în care nu
,1m regăsit toate documentele referitoare la evenimentele din această zonă :;_

"Minunat an a fost anul 1848 (cu referire la desfă~urarea evenimentelor din
Transilvania până în toamna anului 1849
- n.a.). Fiecare săptămână, fiecare zi aducea faima despre întâmplările şi evenimentele unele mai surprinzătoare decât
altele" 1.
Sunt cuvintele unui participant la evenimentele revoluţionare din Transilvania
în perioada anilor 1848-1849, care re~
dau modul de receptare şi pătrunderea lor
în conştiinţa contemporanilor şi a generaţiilor viitoare.
De aceea ne propunem să prezentăm
câteva din documentele Revoluţiei de la
1848-1849, în zona de N-E a Transilvaniei, documente publicate de diferite
autorităţi imperiale şi revoluţionare maghiare la Bistriţa. Aceasta, pentru a ridica vălul uitării de pe o pagină de istorie a unei "zone de graniţă" a provinciei,
adânc conectată la aceste evenimente, şi
datorită influenţei pe care a avut-o faptul că în apropiere, la Năsăud, se afla
sediul Regimentului II de graniţă românesc, care a avut un rol important in desfă-şurarea acestor evenimente 2.
Demersul nostru a fost întărit de analiza situaţiei politice a Transilvaniei în
această perioadă ; astfel, la 18 octombrie
1848, printr-o "Proclamaţie", generalul
Puchner decreta dictatura militară, cerând
ascultare ; comisarul Vay, din partea guvernului de la Budapesta, a întocmit una

:~ Helmuth Klima, Guvernatorii Transilvaniei (1774-1864), Sibiu, 1943, p. 60.
4 Amintim câteva lucrări mai importante:
G. Bariţiau - op. cit. ; Virgil Şotropa - Din
zilele de zbicium ale anilor 1848-1849, in AS,
Năsăud, 1927, nr. 7, p. 1-24 ; Iuliu Moisil Ziarul grănicerului Vasile Crăciun din Nepos,
in : AS, Năsăud, il.928, nr. 20, p. 233-255 ; Preot
Teodor Ciuruş - Din însemnările lui Vasile
Buzdug, in : AS, Năsăud, 1938, nr. 24, p. 215219 : Amon Ritter Gustav van Treuenfest Geschichte der Kaiserliche Konigliche Jnfanterie Regiments nr. 50, 1762 bis, 1850 - zweites
Siebenburger Romanen Grentz - Infanterie Regiment nr. 17, Wien, 1882, 325 p. ; Otto Dahinten - Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen,
Kiiln- Wien, 1988,
p. 123-136 ;
Emil Csallner - Denkwiirrligkeiten aus Ilem
Nosnergau, Bistritz, 1941. 143 p. ; Al. Papiu-Ila·
rian __, Istoria românilor din Dacia Superioară
(8chiţa tom ului 1 TI), publicată c-u o introducere !ii
note de Ştefan Pascu, Sibiu, 1943, 172 p. ; Ioan
Bureacă Câteva aspecte specifice evenimentelor din anii 1848-1849 în judeţul Bistriţa
Năsăud, in : FI, 4, 1976, p. 336-346 ; Helmuth
Klirna op. cit.
5 ln primul rând, vezi ediţiile de documente publicate de : Eudoxiu de Hurmuzaki.
Ioan Lupa!), Popa.Lisseanu ; apoi : Silviu Dra-

1 cf. Virgil Şotropa, Pagini memorabile din
1848 (memoriile prefectului Legiunii a III-a,
Victor Moldovan), in : AS, Năsăud, 1925, nr.
3, p. 2.
2 George Bariţiu, Părţi alese
din istoria
Transilvaniei (pe două sute de ani in urmă),
Sibiu, 1890, voi. II, p. 205.
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De semnalat că parte din documentele
au fost publicate în : "Foaie
pentru minte, inimă şi literatură" (anii
1848--1859) ; "Gazeta de Transilvania"
(anii : 1848-1857), ceea ce-l îndreptăţea
pe unul din ideologii Revoluţiei să ara~e că se vede nevoit a se mărgini numai
la câteva documente mai caracteristice
pentru această perioadă, risipite însă prin
!oile periodice, încât să le cauţi cu lunile
până dai de ele li.
Cât priveşte documentele propriu-zise,
încadrarea lor în timp şi spaţiu, necesită
o scurtă analiză a evenimentelor la care
se referă.
Astfel, după acţiunea din zona Reghin-Dej-Cluj, în luna decembrie 1848,
colonelul Urban este nevoit să se retragă
cu Regimentul II de graniţă de la Nă
săud, al cărui comandant era, în Bucovina. In luna ianuarie 1849, au intrat insurgenţii maghiari şi în Regimentul de la
Năsăud, la Rodna şi la Bistriţa 7 • După
urmărirea lui Urban până la Vatra-Dornei, în 6 ianuarie 1849, Bem se retrage
la Murcşenii-Bârgăului, lăsând la graniţă
o garnizoană cu 6 tunuri şi apoi s-au re[ras la Bistriţa ; de aici a emis un ordin, in care promite graţiere, iertare şi
cerea poporului să depună armele ; instituie de asemenea, legea marţială şi numeşte trei comisari civili, alături de cel
militar, colonelul Ritzko ; ţinutul Bistriţei a fost impus la despăgubire de război
cu suma de 100 000 florini 8 . In Distric-

tul Năsăudului, Bem lasă un număr respectabil de trupe, sub comanda lui Ritzko ; cordonul tras de insurgenţi se întindea de la cetatea Bistriţei la Livezile şi
pe aşa numita Valea-Bârgăului, până sus,
la Mureşeni şi Tihuţa!l.
Retragerea lui Urban în Bucovina este
simultană cu retragerea trupelor austriece în Muntenia ; se deschidea astfel, calea pentru domnia "ungurească de patru
luni în Transilvania 10 . Un martor al evenimentelor sublinia că : "în 1848 şi 1849
a început Revoluţia în Ardeal şi Ungaria.
Rebelii maghiari au cucerit întreg Ardealul şi, în urma luptei de la Bârgău, trupele împărăteşti retirară (se retrag n.a.) la începutul anului 1849 în Galiţia,
iar Maghiarii se aşează aci în ţinut" 11 •
Ambele batalioane ale Regimentului II
de graniţă românesc de la Năsăud au încheiat astfel activitatea lor războinică şi
se deplasară la 1 martie la Câmpulung,
unde a fost cantonat statul-major al regimentului. La 20 martie acesta se reuni
cu batalionul I la Cernăuţi 12.
Zona şi oraşul Bistriţa au fost ocupate
de insurgenţii maghiari ; la 15 martie s-a
serbat în oraş cu mare fast ziua Revoluţiei din Ungaria, iar la 8 mai, magistratul şi comunitatea a depus jurământul de
credinţă guvernului de la Pesta 13 .
Situaţia militară se va schimba în vara anului 1849 ; intervenţia coordonată în
Transilvania a trupelor austriece şi ruseşti va duce la înfrângerea maghiarilor.
Prin pasul Tihuţa şi pe la Rodna, ruşii,
conduşi de generalii Grotenhjelm şi Pawlof, alături de grănicerii conduşi de colonelul Urban, pătrund în Transilvania ;
după luptele de la Feldru, Ilva-Mică, şi

Revoluţiei

Studii şi documente privitoare la Reromânilor din 1848-1849, vol. I, Sibiu,
Hl44, 354 p ; vol. II, Sibiu,. 603 p. ; Yol. III, Cluj,
1846, 319 p. ; iclcm Istoria revoluţiei, Cluj,
194ti, 409 P· ; Cornelia Badea, 18-18 la români. O
istorie in date şi mărturii, B, 1982, voi. I. 1276
p. ; voi. Il, 457 p. ; Virgil Popescu Râmniceanu,
Istoria miscă1·ii revolutionarc de la 1848--18·19
şi alte documente imp.ortantc, B, 1919, 313 P· ;
!viihail Popescu - Documente incd!te 18-lB---1819,
B. 192D, 347 p.
G G. Bariţiu, op. cit., p. 744.
7 Iuliu Moisil, op. cit., p. 254 ; pentru desfăşurarea generală a evenimentelor din Transilvania în anii 1848-1849, a se vedea în principal lucrările citate la nota nr. 5 ; biografia
colonelului Urban Pste reprodusă de Virgil Şo
tropa, Comandanţii
rcgimcntului yrăniccrc <C
năs,ludean, în AS, p. 92-102.
8 .4.rhivele Statului Bistriţa-Năsăud, fond :
Virgil Şotropa, pachetul XXI, dos. 298, studiul
lui Nestor Simon Regimentul Il românesc
de graniţă în revoluţia de la 1848-1849, p. 14 ;
vezi !'i : Emil Csallner, op. cit., p. 120. Treunfest.
op. cit., p. 299.
gomir voluţia

9

G.

Bariţiau,

op. cit., p. 457.

w Ibidem, p. 485-584 ; acelaşi autor redă

modul de a gândi strategic şi tactic al ofiţeri
lor austrieci: "Urban a strigat destul contra
risipirii puterilor ; generalii austrieci din 18481849 în loc de a concentra intr-o singură regiune toate puţinele puteri de oaste regulată
câtă o aveau sub conducerea lor şi de a da
cu ea lovituri decisive, dânşii o risipiră in
toate părţile ţărei, in aşa fel, încât să nu fie
nicăieri de ajuns ; tot ei aşteptau apoi minuni
de la gloatele de lăncieri, pe care-i ameninţau
cu ordine şi contraordine", p. 372.
11 Iuliu Moisil, op. cit., p. 252.
12 Treuenfest, op. cit., p. 303.
13 Emil Csallner, op, cit., p. 120.
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Prundu-Bârgăului, la
triţa este reocupată :~y,.

trictului Bistriţa-Năsăud, prin care cere
depunerea armelor şi ascultarea faţă de
guvernul de la Budapesta.
Filiala Arhivelor Statului, jud. Bistriţa-Năsăud, fond : "Iulian Marţian", pachetul IV, dos. 15, proclamaţia 28.
An die Bewohner des Bistritz-Nassoder Distrikts.
Zur Unterdriikkung der auf sanktionirten Gesetzen begrundeten Freiheit,
welche alle Nationen und Volksstămme
Ungarns und Siebenbi.irgens zu gleichber~
chtigten Briidern verbindet, ist, durch d1e
ruchlosen Bemuhungen der Reaktion, insbesondere in Siebenbiirgen, das romanischc Volk der Art aufgewiegelt worden ;
das dessen durch schăndliche Intriguen
hervorgerufene Empi:irung, die Vernichtung nicht nur des begi.iterten Adels, sondern i.iberhaupt des magyarischen Stammes sich zum Ziele gesetzthat ; wofi.ir
das im Lande ausgeubte Rauben und
Mordbrennen als lebendige Beweise
sprechen. Es ist ungarische Armmee in
das Land gekommen, um dieses verblendete und verwegene Volk zu bezăhmen
und die verruchten Aufwiegler zu zi.ichtigen ; und hat nach Zerstrenun~ ~es
Feindes, des Bristritz-Nassoder D1stnkt
gli.iklich eingenommen.
Die magyarische Grosherzigkeit hat
sich auch in diesem Falle bewăhrt, denn
die tapfere ungarische Armee will das
Bi:ise nicht mit Bosem vergelten, und ihr
habt gesehen und erfahren ; das diese
Armmee nur den bewaffneten Feind gedrăngt, waffenlose und unschuldige Menscheaber geschvont hat. Nassod, das Nest
der V erbrechen und aller Schlecnigkeit
so wie alle Ortschaften wo sich kein Widerstand gezeiget hat, ist verschont gebleiben ; ja selbst den Schuldigen wird,
in der Hoffnun das sie ihre Thaten bereuen und den auf den gesetzlichen W eg
Zuri.ikgekehrten, Sicherheit ihrer Person
garantirt.
Damit es aher in Folge allenfalsiger
fernerer Aufwiegenlungen nicht Jemanden einfalle, die Grosherzigkeit der ungarischen Armmee zu missbrauchen, so
wird bis zur Herstellung der Ruhe und
Ordnung im ganzen Lande, folgendes bekannt gegel;>en :
1. Alle Ortschaften und Bewohner des
Bistritzer-Nassoder Distrikts werden bis

10 iulie 1849, Bis-

Aproape de momentul capitulării armatei maghiare (13 august 1849 - n.a.),
soseşte la Bistriţa noul guvernator civil
şi militar al Transilvaniei, baronul Ludovic de Wohlgemuth ; alături de acesta,
a fost numit şi comisarul civil Eduard
Bach ; ei îşi vor începe activitatea în condiţii foarte dificile ts.
Astfel, se va deschide epoca guvernului civil şi militar ; schimbarea era necesară deoarece era nevoie de instaurarea
ordinii şi disciplinei ; persoana guvernatorului avea o importanţă mai mare decât în timpurile trecute ; în unele chestiuni importante putea hot5.râ personal,
fără a se mai consulta cu Viena w.
Noul guvernator a fost însoţit încă
de la Cernăuţi de către locotenentul primar Luchi Leontin, din Regimentul II
românesc de graniţă de la Năsăud ; acesta l-a însoţit până la Bistriţa fi.
De aici, Wohlgemuth va emite mai
multe proclamaţii şi înştiinţări, datate pe
11 şi 13 august 1849. După aceasta, deoarece secuimea nu era deplin dezarmată şi
uneori răzvrătitorii se mai împotriveau armatei imperiale, Wohlgemuth se văzut silit să treacă prin Moldova şi Muntenia,
din nou în Transilvania ; la 19 august
ajunge la Braşov, apoi la Sibiu 18 .
Scurta prezentare a fost făcută pentru a putea localiza împrejurările şi contextul din N-E Transilvaniei, în care au
fost emise documentele pe care le vom
prezenta în continuare.

Anexa nr. 1.
1849, ianuarie 14, Bistriţa. Publicaţie
a colonelului Ritzko, comisar militar al
guvernului maghiar, către locuitorii disH Iuliu Moisil, op. cit., p. 252 ; Virgil Şo
tropa, Din zilele ... , p. 15.
15 Virgil Şotropa, După revoJuţia din 18481849 ... , p. 1.
1G Helmuth Klima, op. cit., p. 64.
17 Arhivele Statului Bistriţa-Năsăud, fond :
Iulian Marţian, pachetul XXIII, dos. 58 ; y~zi
şi : Emil Csallner, op. cit., p. 121 ; G. Banţ1u,
op. cit., p. 622 si urm.
18 Arhivele. Statului Bistriţa-Năsăud, fond;
Iulian Marţian, pachetul XXIII, dos. 58 ; ~ezi
şi : G. Bariţiu, op. cit., p. 627 ; Helmuth Khma,
op. cit., p. 64.
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Armata maghiară a venit în ţară să

zur Wiederkehr der Ruhe und Ordnung
ohne Unterscied unter die Kriegsgesetze
gestellt.
2. Es werden daher alle Bewohner des
Bistritz-N assoder Districkts verpflichtet,
alle Waffen jeder Gattung, innerhalb 24
Stunden bei der betreffenden Ortsobrigkeit niederzulegen, welche dieselben an
des Bistritzer Platz Commando abzufuhren hat.
3. Diejenige Ortschaft welche undankbar genug mit dem Feinde gemeinschaftliche Sache macht, denselben Waffen liefert, oder waffenfăhige Mănner stellt,
wird, nach UebefUhrung, dieses Verbrechens, ohne Barmherzigkeit verwustet
werden.
4. Sollte ferner Jemand, gegen den ungarischen Staat und die gesetzliche Freiheit durch Wort oder That seine bose
Absicht und Willen an den Tag legen ;
so wird derselbe nach erfolgter Ueberfiihrung, unter das Kriegs-Standrecht
gestellt.
·
5. Die Behorden, so wie alle Beamte,
haben ihre gesetzlichen Amtsverrichtungen treu puntlich fortzusetzen und ihrem
Berufe Genuge zu leisten in dem die
nachlăssingen Beamtem augenbliekliche
Beseiti gung aus ihrem Dienste und verdiente Strafe zu erwarten haben, de jeder zur Schutzung der heiligen Freiheit
und gemeinsammen Rechte verpflichtet
ist.
Bistritz am 14 ten Ianuar 1849.
Riczk6' Verwaltungs Commission
Oberst. Iohann Kon tz
Samuel Poek
Iohann W eiss
Traducere
Către locuitorii districtului Bistriţa

îmblânzească acest popor orbit şi îndrăz
neţ şi să pedepsească pe instigatorii ticăloşi, şi după împrăştierea duşmanului,

a cucerit în mod fericit districtul Bistriţa-Năsăud.

Şi

în acest caz s-a confirmat

mărini

maghiară, fiindcă
viteaza armată
maghiară nu vrea să răsplătească
răul
cu rău ; şi voi a-ţi văzut şi aflat că această armată a strâmtorat duşmanul înarmat,

mia

dar a protejat oamenii

neînarmaţi şi

ne-

vinovaţi.

Năsăudul, cuibul crimelor şi tuturor
ticăloşiilor, ca şi toate celelalte localităţi
unde nu s-a arătat nici o rezistenţă, au

fost cruţate ; celor vinovaţi, în speranţa
că ei regretă fapta lor, şi celor întorşi pe
calea legii, le este garantată siguranţa
persoanei.
Pentru ca în urma (evenimentelor)
eventualelor răzvrătiri ulterioare, nimă
nui să nu-i treacă prin minte, să abuzeze de mărinimia armatei maghiare, până
la restabilirea liniştii şi ordinei în ţara
întreagă, se aduc la cunoştinţă următoa
rele :
1. Toate localităţile şi locuitorii districtului Bistriţa-N ăsăud sunt puşi sub
legile războiului, până la revenirea liniştii şi ordinii, fără nici o deosebire. Sunt
obligaţi de aceea toţi locuitorii districtului Bistriţa-Năsăud să predea toate armele de orice fel, în timp de 24 de ore
la autoritatea locală respectivă, care trebuie să le predea la Comandamentul Pieţii Bistriţa.

3. Acea localitate care, fiind destul de
nerecunoscătoare, face cauză comună cu
duşmanul, livrează arme duşmanului, sau
pune la dispoziţie bărbaţi apţi de arme,

va fi devastată, după dovedirea acestei
crime, fără îndurare.
4. Dacă cineva ar manifesta intenţia
cea rea sau voinţa sa rea împotriva statului maghiar şi împotriva libertăţii legale,
prin cuvânt sau prin faptă, atunci acela
va fi pus, d.upă ce a fost dovedit, sub
dreptul de război.
5. Autorităţile ca şi toţi funcţionarii,
trebuie să-şi continue obligaţiile de serviciu legale, credincioşi şi punctuali, şi să
corespundă funcţiei lor, urmând ca func-

Năsăud

Pentru asuprirea libertăţii, bazată pe
legi sancţionate, care leagă toate naţiu
nile şi popoarele Ungariei şi Transilvaniei, spre a fi fraţi egali îndreptăţiţi ; prin
strădaniile mârşave ale reacţiunii, îndeosebi în Transilvania, a fost instigat poporul român, astfel că, răzvrătirea sa
stârnită prin intrigi ruşinoase, şi-a aşe
zat drept ţintă nimicirea nu numai a nobililor cu averi, ci în general a neamului maghiar, pentru care vorbesc jefuiriie şi incendiile săvârşite în ţară, ca dovezi vii.

ţionarii neglijenţi să aştepte înlăturarea
imediată din serviciu lor şi pedeapsa meritată, deoarece fiecare este obligat pen-
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tru apărarea sfintei
rilor comune.
Bistriţa,

libertăţi şi

dreptu-

pă o luptă de 3 ore şi i-a urmărit până
la Ghimbav, unde şi-a postat avangarda.
tn 20 a inaintat şpre Braşov, armata austriacă retrăgându-se deja prin pasurile
Timiş şi Bran, lăsând Braşovul în voia
soartei.
Braşovul s-a predat printr-o delegaţie,
cerând milă şi îndurare, Generalul Bem
a intrat în 20, la ora 4 după masă cu armata sa victorioasă în Braşov.
Astfel s-a finalizat campania militară
în Transilvania. Fie ca pacea şi ordinea
să se reinstaureze în ţara greu încercată.

în 14 ianuarie 1849.

Riczko
colonel
Comisi unea administra toare
Iohann Kontz
Samuel Poek
lohann W eiss

Bistriţa,

A.nexa nr. 2.
1849 martie 24, Bistriţa. Inştiinţare a
colonelului Toth despre desfăşurarea campaniei militare a trupelor maghiare conduse de generalul Bem în primăvara anului 1849, în Transilvania.
Filiala Arhivelor Statului jud. Bistriţa-Năsăud, fond : ,,Iulian Marţian", pachetul IV, dos. 15, proclamlaţia 26.
General Bem ist am 19-ten friih von
Vleden aufgebrochen, errichhte din osterreiche Armmee bei Feketehalom schlug
selbe nach einem 3 stiindigen Gefechte
in die Flucht und verfolgte sie bis Weidenbach wo er seine Avantgarde postirte.
Am 20 riickte er gegen Kronstadt vor, die
osterreichische Armme hatte diirch den
Tomeser und Tărzburger Pass bereits
zuriickgezogen, Kronstadt dem Schicksale uberlassen.
Kronstadt hat sich durch eine Deputation auf Gnade und Ungnade ergeben.
General Bem mit seiner siegreichen Armmee am 20-ten um 4 uhr Nachmitags
in Kronstadt eingezogen.
Somit ist der Feldzug in Siebenbiirgen beendet, Ruhe und Ordnung m.Ogen
in des stark begrangte Land zuriickkehren.
Bistritz am. 24

Mărz.

Milităr

la 24 martie 1849.

Toth, colonel,
Comandant general al armatei.

Anexa nr. 3
1849 iulie 5, Bistrita Proclamatia
generalului Bem către naţiunea ungară,
în care explică situaţia armatei maghiare
din Transilvania şi cheamă la rezistenţa
armată.

Filiala Arhivelor Statului 'iud. Bistrifond : .Julhn Marţian", pachetul IV, dos. 15, fila 169.
ta-Năsăud,

An die ungarische Nation
Die zweite Periode der Un::lbhăn!!iQ'
keit und Freiheit Un!!arns hat beqonnen.
Gott hat uns ver~tont au.s cler er.sten
Perinde siegTPich hervorzwtehen. Die oestreichischen Trunnen iiber::~ll Q'eschlaQ'en.
fast aus dem !!anzen Un!!::~r1ande vertreiben ..sahen kein anderes Mittel mf'hr. a1s
die Barbaren des Nordens, die Moscoviten zu ihrer Hilfe herbei zu rufen.
Betrachten wir was die ungarische
Nation im gegenwărtigen Augenblicke zu
um diesen neuen Fein zu vernichten.
Wir wollen damit beginnen, das wir
die Krăfte und Hilfsquellen des russischen Rekhes untcrsuchen, welches wir
jedoch immer das moscowitischen neuen
werden, weil die russischen Lănder seit
dem 13-ten Jahrhundert einen integrirend
an Theil von Polen ausgemacht haben,
und unter die Herrschaft der Moscowiten
erst bei der letzten Theilung von Polen

1849

Toth, obrist.
Ober Commandant

Traducere
Generalul Bem a plecat în 19 dimineata din Vlădeni, a ajuns din urmă ar:...
mata austriacă Ia Codlea, i-a alungat du-
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gekommen sind, welche ie drey Măchte :
Osterreich, die Czaren von Mo.scau und
das Haus Brandenburg sich an dem Kă
nigreiche Polen vorzunehmen erlau:bt haben, dessen margelhafte. Constitution es
mit gefesselten Hănden und Fiissen diesen drey politischen Mărdern tn die
Hănde lieferte.
Die Czaren von Moscau nahmen den
Titel : Beherrischer aller Reuszen an, obgleich diese durchaus nicht Moscowiter
seyn wollen. Dieses ausgedehnte Reich hat
in der Wirklichkeit nur eine eingebildete
Grăsse. Aui dem abscheurichsten Despotismus gegriindet, iibt die deutsche Dynastie der Romanow ihre hăllische Politik
aus, wie die Dynastie Habsburg sie in Ungarn ausgeiibt hat. Das in der Civilisation
am wenisten vorgeschrittene der Vălker
dieses ausgedehenten Reiches von 54 Millionen Einwohner, die aus ungefăhr 15
Millimwn bestehenden MoscowitPr dienen
dieser Dynastie als Wcrkzeug um die andNn Volkersch,lften unter ihrem eisernen
SccptPr zu halten. Diese in Bataillone
gesammdten Horden sind fast durchgăn
gig von deutschen heimathlosen Săldligen
commandirt, denn man scheut sich ein
hăheres Commando aufgeklărten Moscowitern anzuvertrauen, welche selbst, so wie
alle andern einen Theil dieses Reiches
ausmachenden Vălkernichts anderes wiinf';chen. als das .Joch der sie unter driickenden Dynastie Romanow zu brechen.
We~n bis heute in dem so genannten
russischen Reiche noch keine Rewolution
ausgebrochen ist, so wird sie nicht lange
mehr ausbleiben. Eine Schilderhebung in
Polen und den russischen ist drohend und
nahe und dann werden die Truppen des
Czars das ungarische Gebiet, wo sie eingedrungen si:nd, in Eile zu verlassen genăthigt sein.
Bis dahin aber ist năthig die grăsste
înergie und Ausdauer zu entwickeln. Unsere Armee ist gross und zahlreich, sie ist
mehr als hinreichend um alle feindlichen
Truppen, welche die Grenzen iiberschritten haben zu erdriicken. Die beiden feindlichen Einfalle in Siebenbiirl!en bei Bistritz und bei Kronstadt sind nicht von
grosser Bedeutung, auf jeder Seite sind
ungefăhr 10 bis 12 Tausend Mann eingedrungen ; bei Bistritz ist der Feind schon
bis an die Grenze zuriickgedrăngt.

Das Inavsionscorps bei Kronstadt war
schon bis in das Szekler Land vorgedrungen, allein von da zuriickgedrăngt lagert
es jetzt unter dem Mauern von Kronstadt,
ohne es zu wagen vorzudringen. Es wird
gănzlich zuriickgetreiben und die Walachei verfolgt werden, wohin wir unsere
Waffen tragen wollen, um der Jiberalen
Parthei dort zur vertreibung der moscowitischen Truppen, welche die Walachei
besetzt halten, die Hand zu bieten.
Wir haben Grund zu hoffen, das die
Tiirken sich mit uns vereinigen werden.
Ihre Sympathie ist nicht zweifelhaft ; ein
Beweise davon ist, das auf der Linie von
Orsowa an bis zum Rothen Thurm, wo
ihre Truppen cantoniren, kein Einbruch
stattgefunden hat. Auch die Serbcn scheinen den Wunsch zu fiihlen sich uns zu
năhern. Die Donau-Grenze von Orsova
bis Pancsova, und das ganze Bcmat sind
gănzlich frei ; die Tiirken habcn sogar
das Corps von Puchner, welches einen
Tagemarsch von Orşova lagerte, sich in
das Innere von dPr Walachei zu begeben
gezwungen.
Ganz Siebenbiirgen '-"ird bald vom
Feindc gereinigt sein ; sich in Ungarn
kann dieses măglich werden, aber man
muss sich wohl huten Fehler zu gegehen, um nicht die heilige Sache in Gefahr zu bringen ; man muss besonders
vermeiden dem Feinde die Positionen,
dic man inne hat ZU iiberlassen Jedes
besondere Armeecorps muss die feinlichen Truppen necken, beunruhigen und
angreifen iiberall wo man sie findet,
ohne einen Augenblick Ruhe zu lassen.
Nicht auf zwei Tagemărsche muss man
sich von denselben entfernt halten, sondern jedes fussbreit Terrain muB ihnen
streitig gemach und vertheidigt werden ;
man muss sich in ihren Riicken werfen,
Wăre es auch nur mit behenden und
muthigen Freiwilligen.
Unsere Armme zii.hlt mehr als 150.000
Mann, wăhrend alle feindlichen Truppen
kaum die Zahl von 80.000 erreichen.
Wenn also Jeder seine Pflicht thun,
wenn jede Gewehrkiigel, jeder KanonenschuB treffen wurde, dann wiirde die
gantze feinliche Armee bald vernichtet
sein, wann sie nicht die Flucht ergreifen
muBte. Diese Art Kriegfiihrung, wenn
man sie befolgt, wird bald ihre Frtichte
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grantă

a Poloniei din secolul XIII, şi au
venit sub stăpânirea moscoviţilor abia la
ultima împărţire a Poloniei, care şi-au
permis-o cele trei puteri : Austria, ţarii
Moscovei şi Casa de Brandemburg ; aceasta din cauza formei cu lipsuri a regatului Poloniei care a favorizat predarea acesteia, cu mâinile şi picioarele legate, acestor trei ucigaşi politici.
Ţarii Moscovei au luat titlul de stă
pânitori ai tuturor ruşilor deşi aceştia nu
vreau în nici un fel să fie moscoviti ; acest imperiu întins, are în realitate numai
o mărime închipuită ; este întemeiat pe
despotismul cel mai scârbos, practicat de
dinastia germană Romanov prin politica
lor diabolică, aşa cum a practicat-o dinastia Habsburg în Ungaria.
Poporul cel mai puţin înaintat dintre
popoarele acestui imperiu întins, de 54 de
milioane de locuitori, moscoviţ.ii constând
din aproximativ 15 milioane, slujesc aceste dinastii drept unealtă să tină popoarele celelalte sub sceptrul ei de fier.
Aceste hoarde adunate în batalioane,
sunt comandate aproape toate de mercenari germani fără patrie. deoarece se
tem să incredinteze comenzile mai înalte
moscovitilor luminati, care nu doresc nimic altceva, ca şi toate popoarele făcând
parte din acest imoeriu, decât să rupă
jugul apăsător al dinastiei Romanov.
Dacă nici o revolutie n-a izbucnit până
azi in aşa-numitul Imperiu rus, aceasta
nu va mai întârzia mult timp.
O ridicare în Polonia şi în ţările ruseşti este iminentă si apropiată si apoi,
trupele tarului vor fi oblilmte să pără
sească tinutul unguresc, unde au pătruns
în ţtrabă. Dar până atunci este necesar
Ră dezvoltăm cea mai mare energie şi

tragen ; unsere Truppen, wenn sie geschloBen und den Feind festen Fusses erwarten, oder suchen ihm den Weg zu
s,perren, sind, in dem sie ihrem Lande
groBe Dienste letsten, doch nicht in Gefahr aufgerieben zu werden, sogar in dem
Falle, wenn sie genothigt sein sollten
zurtick zu weichen ; sie werden iiberall,
wo sie sicht zuruck:ziehen, Freunde finden, bereit ihnen zu helfen, der Feind
dagegen enge bedrăngt, von feinlichen
Bevălkerungen umgeben und nicht im
Stande gehorig fur seine Verpflegung zu
sorgen, wird bald gezvungen sein sich
davon zu machen, damit er nicht vernichtet werde.
Also Muth und Ausdauer !
Alle die bewaffnet sind, măgen auf
den Feind losgehen ; die Fcigen, welche
ihren verlaBen ha:ben, und vor dem Feinde geflohen sind, all~? welchc unter nichtigen Vorwănden in den Stădten verweilen und sich den Dienste entziehen, mogen verachtet, und mit Schande bedeckt
nach der Strenge der militărischen Gesetze bestraft werden ; măgen die Befehls haber cler wetaschirten Corps immer ihre Pflicht im Auge haben, und
bald wird die ganze feindliche Armee
vertrieben, oder vernichtet sein.
Hauptquartier Bistritz, am 5-ten Juli
1849.
J. Bem, Feldmarschal-Lieutenant.

Traducere.
Către naţiunea ungară

perioadă a indepenşi libertăţii Ungariei. Dumnezeu
ne-a ajutat să ieşim victorioşi din prima
perioadă.
Trupele austriece, bătute peste tot, izgonite aproape din întreaga ţară ungurească, nu au văzut alt mijloc decât să

A început a doua

denţei

perseverenţă.

este mai mare ~i mai
este mai mult decât suficienzdrobi toate trupele inamice,
care au trecut granita.
Amândouă invaziile duşmane în Transilvania, ne la Bistrita şi pe la Braşov,
nu sunt de mare însemnătate ; în fiecare
parte sunt nătrunse aproximativ 10 000
nană la 12 000 de oameni. Pe 1~ Bistrita
dusmanuJ a fost împins înapoi deja până
la !:franită.
Corpul de invazie de la Braşov. deja
lnaintase până în tara secuilor. dar împins înapoi de acolo, acum a făcut taArmata

noastră

numeroasă.
tă pentru a

cheme în ajutor pe barbarii din nord, pe
moscoviţi.

Noi să vedem ce are de făcut naţiu
nea maghiară în momentul de faţă, pentru a distruge acest nou duşman.
.Noi vrem să începem cu cercetarea
puterilor şi izvoarelor de ajutor ale Imperiului rus care noi însă întotdeauna-!
vom numi Imperiul moscovit, deoarece,
ţările ruseşti au constituit o parte inte-
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vor retrage, prieteni gata să-i ajute ; dimpotrivă, duşmanul, încolţit, înconjurat de
populaţie duşmană, şi nefiind în stare să
asigure corespunzător aprovizionarea sa,
va fi forţat în curând să se retragă de
aici, ca să nu fie distrus.
Aşadar, curaj şi rezistenţă !

băra

sub zidurile Braşovului, fără să inînainteze.
Corpul de invazie va fi alungat în totalitate şi va fi urmărit în Valahia, unde
noi voim să ducem armele noastre, pentru a oferi ajutorul partidului liberal de
acolo, pentru izgonirea trupelor moscovite, care ţin ocupată Valahia.
Noi avem temei să sperăm că turcii
se vor uni cu noi. Sinwatia lor nu este
îndoielnică, dovadă despre aceasta faptul
că pe linia de la Orşova până la TurnuRoşu, unde cantonează trupele lor, nu a
avut loc nici o invazie.
De asemenea, sârbii par a simţi dorinţa de a se apropia nouă ; graniţa Dună
rii de la Orşova la Pancevo şi întregul
Banat sunt în totalitate libere.
.~
Turcii au constrâns chiar şi corpul lui
Puchner, care staţiona la o zi de marş de
Orşova, să se ducă în interiorul Valahiei.
Intreaga Transilvanie va fi în curând curăţată de duşmani ; şi în Ungaria va fi
posibil aceasta.
Dar trebuie să ne ferim bine să facem
greşeli şi să nu aducem în pericol cauza
sfântă ; trebuie să evităm îndeosebi, să
cedăm poziţiile pe care le avem duşma
nului.
Orice corp de armată, în parte, trebuie să hărţuiască, să neliniştească, să
atace trupele duşmane, peste tot unde se
găsesc. fără a le lăsa o clipă de liniste ;
nu trebuie să ne ţinem îndepărtaţi la 'J
zile de marş de aceia, ci fiecare picior de
teren trebuie să contestăm şi să fie apă
rat ; trebuie să ne aruncăm în spatele
lor. de-ar fi chiar şi numai cu voluntari
îndemânatici şi curajoşi.
Armata noastră numără mai multe de
150 000 de bărbati, în timp ce toate trupele duşmane abia ajung la 80 000. Dacă
fiecare şi-ar face datoria sa, dacă orice
ghiulea de puşcă. fiecare lovitură de tun
si-ar atinge tinta, atunci va fi distrusă
foarte curând toată armata duşmană, dacă nu o ia la fugă : acest mod de a conduce războiul, va aduce roade în curând,
dacă va fi urmat.
Trupele noastre, dacă aşteaptă unite.
tari pe picioare dusmanul, sau caută să-i
închidă calea, vor face servicii mari ţă
rii lor, şi nu vor fi în pericol să fie nimicite.
Chiar şi in cazul când ele ar fi obligate
să se retragă, vor găsi peste tot unde se
drăznească să

Toţi

cei care sunt înarmaţi, să porspre duşman. Cei laşi, care şi-au
părăsit postul lor, şi care au dezertat din
faţa inamicului şi toţi care, sub pretexte
neimportante, rămân în oraşe şi se sustrag de la serviciu, să fie dispreţuiţi, acoperiţi de ruşine şi pedepsiţi cu severitate, conform legilor militare.
Doresc ca acei conducători ai corpurilor detaşate să-şi facă datoria astfel ca în
curând întreaga armată duşmană să fie
alungată sau să fie distrusă !
nească

Inaltul Cartier Bistrita, în 5 iulie 1849.

Anexa nr. 4.
1849 august 11, Bistriţa- Proclamatie a guvernatorului civil şi militar al
Transilvaniei, Ludovic de Wohlgemuth,
prin care aduce la cunoştinţa autorităţi
lor şi a populatiei numirea sa in funcţie
şi sarcinile ce le are de îndeplinit.
Filiala Arhivelor Statului jud. Bistriţa-Năsăud, fond : ..Iulian Marţian", pachetul IV, dos. 15, fila 97.
Proclamation an die Bewohner
Siebenbiirgen
Mit dem Eintritte in das Grossflirst.enthum, wo mir als Civil und Milităr
Gouverneur des Kaisers Maiestăt meinen
neuen Wirkungskreies anzuweisen geruhte. fordere ich vor Allem sămmtliche
Bewohner auf. mein redliches Sreben,
dem Lande niitzlich zu werden, auch von
ihrer Seite zu unterstiitzen.
Ich rechne auf die, welche ihrer Pflicht
~etreu geblieben, ein in der Geschichte
erglănzendes
Beispiel vertrauensvollen
Fe!'lthalten!'l an der guten Sache gegeben
haben, und erwarte. das die. welche Einfli:isterungen der wiihler nicht zu widerst.ehen wussten
oder die sich nur aus
Furcht dem bosen Treiben angeschlossen,
wieder der gesetzlichen Ordnung sich zuwenden, ihre Fehler gut machen werden.
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Ludwig Freiherr von Wohlgemuth m.p.

Die V erfiihrten von den V erfi.ihres zu
unterscheiden will ich mir besonders angelegen sein lassen.
Bewohner Siebenbi.irgens ! Ihr k6nnt
versichert sein, das ich mit dem feste
Hosten Entschlusse mit allen mir zu Gebote stehenden Krăften, ohne scheu vor
irgend einem Opfer, mit unerbittlicher
Strenge gegen Widerstrebende, das Ziel
meiner Sendung, zu Euch verfolgen will,
damit dem Lande ieder Ruhe werde und
Achtung den Gesetzen.
Nicht blos wir den Augenblik sollen
die b6sen Elemente unter Euch beschwichtigt werden ; ein dauerhafter, das
Ganze gleichmăsig umfassender, fest gergelter Zustand soll aus den Wirren der
Revolution hervorgehen die schon genug
der Grăuel i.iber Euch gewălzt, die Euern
Wohlstand auf Jahre hin zerst6rt, die moralisabe Haltung des Volkes iief erschi.ittert hat, und nun das krăftiget Zusammennwirg - Aller heischt, denen das
Wohl des Vaterlandes am Herzen liegt,
das Gli.ick Euerer Zukunft und Euerer
Nachkommen.
An der Stelle der Anarchie muss das
Gesetz wieder herrschen mit unbeugsamer Macht; die Wunden des Bi.irgerkriges verlangen Heilung ; auf dem Boden,
den Fanatismus, die Friedens, cler Eintracht und Bi.irgertreue wieder ersprissen, die Gleichberechtigung aller Nationen unter dem Schutze der von unserem.
allergnădigsten Kaiser und Herrn verlichen om Reichsverfassung das Band werden, das die entzweiten Volksstămme fest
umschlingen muss.
Dies herbeizufiihr en und dauerhaft
zu begriinden ist meine Aufgabe. Vertrauet mir, Bewohner Siebenbi.irgens, ich
werde sicher es verdienen ; unpartei ich
und klar werdet Ihr mich finden, und
was ich als nothwenig erkenne, was von
Seiner Majestăt mir zur Pflicht gemacht
ist worden, wirdins Leben treten und
Fri.ichte tragen fi.ihr den Einzelen sowohl
als fi.ir das Ganze.

* La versiunea în limbile
română,

maghiară şi

apare data de 13 august 1849.

Traducere
Proclamaţie către

locuitorii
Transilvaniei !

La intrarea mea în acest Mare Principat, în care Maiestatea Sa Impăratul a
binevoit să-mi încredinţeze noul meu domeniu de activitate, ca şi guvernator civil
şi militar, mai întîi de toate chem pe toţi
Locuitorii, ca şi ei, din partea lor, să ajute
silinţa mea sinceră de a fi folositor ţării.
Eu pun încrederea mea in aceia care
au stat credincioşi in obligatiile lor, iar
de neclintita lor statornicie, au dat exemplu, care va străluci în istorie ; aştept iarăşi ca aceia, care nu au fost tari in contra amăgirei tulburătorilor, sau numai de
frică s-au alăturat lângă cei răi, să se întoarcă la ordinea legală şi să-şi îndrepte
rătăcirea.

Cea mai deosebită grijă a mea va fi,
a alege între cei amăgiţi şi amăgitori.
Locuitori ai Transilvaniei ! Voi puteţi
fi siguri că voinţa mea est tare şi neclintită, de a-mi îndeplini scopul trimiterii
mele către voi, cu toate mijloacele ce-mi
stau la îndemână ; fără nici o sfială de
vreo jertfă, cu severitate necruţătoare asupra celor care se opun. pentru ca ţara
să-şi recâştige liniştea şi legile să fie respectate.
Elementele rele printre voi vor fi liniştite. nu numai pentru moment, deoarece din tulburările acestei revoluţii va
trebui să iasă o stare de lucruri durabilă
şi care le cuprinde pe toate în egală mă
sură ; deoarece destule cruzimi au căzut
peste capetele voastre, care v-au zdruncinat averile pe mai mulţi ani în viitor,
iar starea morală a poporului a zdruncinat-o din temelii. Aceste împrejurări cer
colaborarea cea mai puternică a tuturor,
cărora le pasă
într-adevăr de fericirea
patriei. cum si de viitorul vostru şi al urmasilor voştrii.
În locul anarhiei tirăneşti va trebui să
domnească legea cu putere neclintită : ră
nile războiului civil cer vindecare şi în
acest pământ pe care fanatismul şi cea
mai furioasă orbire 1-au adăpat cu sânge,

Bistritz, des 11 august 1849 *.
Der Kaiserliche K6nigliche Civil und
im Grossfi.irstenthume Siebenbi.irgen, Feldmarschal-Lieutenant,
Milităr-Gouverneur
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Mă veţi afla ca fiind drept şi clar, iar
ceea ce consider că e necesar şi ceea ce
mi-a fost încredinţat ca datorie, va prinde viaţă şi va aduce roade, atât pentru
fiecare, cât şi pentru întregul.

să răsară din nou binecuvântările paen,
ale concordiei şi a credinţei patriotice a
cetăţenilor ; egalitatea de drepturi a tuturor naţiunilor, sub scutul Constituţiei
dată de prea milostivul Impărat şi Domn,
să devină acea legătură care trebuie să
cuprindă popoarele învrăjbite.
Sarcina mea este să aduc aceasta în
existenţă şi să o întemeiez în mod durabil.
Locuitori ai Transilvaniei ! Aveţi încredere în mine ! Precis o voi merita !

Dat in

Bistriţa,

11 august 1849.

Baron Ludovic de Wohlgemuth m. p.
Guvernator civil şi militar în Marele
Principat al Transilvaniei, feldmareşallocotenent.
·

DES DOCUMENTS DE BISTRIŢA CONCERNANT LA REVOLUTION
DE 1848-1849

(Resume)

En presentant toute une serie de proclamations emises par les differentes autorites instalees, a une certaine epoque
dans le pays de Bistriţa, l'auteur entrevoit le conflit d'interets entre les camps
en conflit qui amene de nombreuses
soouffrances et endommagements a la
population. Beaucoup d'informations ine-

dite sont mises au jour les actions militaires du printemps et de l'ete de l'anee
1849, ou les troupes du regiment roumain
de garde frontiere ont pris part, sous le
commandement du colonel Urban, ainsi
que les troupes des revolutionaires hongrois du general Bem et les troupes imperiales autrichiennes et russes.

218

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

UN INTELECTUAL DIN BISTRIŢA
DIN SECOLUL AL XIX-LEA : IOAN MAIER

SIMION RETEGAN

prototipul său. Avem, aşadar, ocazia să
vedem parohia sa, ceea ce înseamnă,
practic, toată populaţia românească a oraşului. Va fi, sperăm, interesant să descoperim cum arăta biserica sa, care era starea şcolii, care se naşte şi creşte în umbra şi sub protecţia bisericii.

S-a scris puţin până acum la noi despre românii din oraşele Transilvaniei de
la mijlocul veacului trecut şi, cu excepţia Braşovului,
aproape nimic despre
populaţia românească din centrele urbane ale Pământului Crăiese. Străbatem, cu
toate acestea, între 1850 şi 1880, perioada în care ei înregistrează cel mai puternic spor numeric şi o apreciabilă ascensiune socială. Sunt deceniile în care în
oraşele transilvănenc, pe lângă zilierii.
servitorii, lucrătorii agricoli români pripăşiţi în suburbii, îşi fac timid apariţia în pieţele centrale familii de negustori, meseriaşi, intelectuali români. Ei vor
fi cei de care se leagă instituirea\ sau consolidarea şcolii româneşti, ridicarea unei
biserici noi, clădirea unei case parohiale,
inzestrarea preotului, înfiinţarea unei societăţi de lectură, ceva mai târziu, a un~i
bănci etc.
Iată motivele pentru care considerăm
plină de interes reconstituirea, fie şi succintă, a carierei unui intelectual
român
din Bistriţa, din prima jumătate a sec.
al XIX-lea : preotul şi protopoporul Ioan
Maier. Nu ne vom întâlni cu o mare figură, de interes naţional, dar prezentând
pe preotul Bistriţei prezentăm pe un reprezentant tipic al părţii celei mai instruite a clerului local român al acestei vremi.

*

*
Ioan Maier s-a născut la 6 ianuarie
1782 lângă Blaj, în satul Bucerdea Grânoasă. unde tatăl său era cantor. A studiat teologia la Blaj, însuşindu-şi o serioasă cunoaştere a limbii latine, cum o
dovedesc nu numai unele din marile sale
rapoarte oficiale 1, ci şi continutul bibliotecii sale. (Anexa nr. 6). După o şedere
de 20 de ani în satul Veza ca preot celib,
în 1830 este numit de către episcopul
Ioan Bob, datorită eminentei sale pregă
tiri intelectuale, a unor remarcabile calităţi sacerdotale şi, nu în ultimul rând,
datorită cunoaşterii limbii germane, preot, apoi protopop al Bistriţei. In 1856,
când se înfiinţa episcopia Gherlei, episcopul Ioan Alexi îl aşeza pe primul loc
lista sa de 20 de nume pentru canonicii
noului Capitlu 2 • Deşi nu se va număra
printre cei 5 canonici, numiţi la Viena, cu
certitudine datorită vârstei sale înaintate,el va fi totuşi onorat cu demnitatea de
asesor consistorial şi aceea de comisar de_

Urmărindu-i
formaţia
şcolară, situaţia
materială, preocupările intelectuale, raporturile cu autorităţile, îndatoririle canonice şi laice ale unui preot şi protopop,
încercăm să schiţăm un portret social.

1 Dintre rapoartele !'>ale în limba latină, cel
mai mare şi mai important e cel redactat in
1850, privind situaţia tuturor parohiilor şi filiilor
protopopiptului Bistriţa : Arh. St. Alba-Iulia,
F. Consistoriul Blaj, 1850-65, f. 199-208.
2 Arh. St. Cluj, F. Ep. gr.-cat. Gherla, 1856
-280.

In acelaşi timp, Ioan Maier ne poartă
mai jos în lumea modestă dinafara zidurilor oraşului, din suburbii, unde trăiesc
credincioşii săi şi chiar mai departe, în
satele din împrejurimi, care alcătuiesc
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re li se cuveneau,

legat al Tribunalului matrimonial al Episcopiei. Era în acelaşi timp, aidoma tuturor protopopilor ortodocşi şi greco-catolici din această perioadă, directorul şco
lii confesionale a parohiei sale şi inspector şcolar al protopopiatului său. ~oare
la 9 ianuarie 1867, fiind înmormântat în
micul cimitir din jurul bisericii la al că
rui altar servise 36 de ani::~.

.

acordării

etc. B,

de dispense

In fine, survin o serie de acte ale lui
acestea ne interesează acum,
privind exclusiv biserica şi şcoala românească a oraşului.
Ceea ce rezultă din aceste documente
este, înainte de toate, precaritatea condiţiei sociale a parohiei
greco-catolice a
I.

~aier, şi

Bistriţei. Deşi numărul credincioşilor săi

era relativ mare, 1542 de suflete în 1870 9 ,
potenţialul său material era, potrivit stă
rii sociale foarte modeste a populaţiei româneşti, extrem de scăzut. In tot timpul
păstoririi lui 1. Maier, ea folosea o bisericuţă de lemn cu hramul Sf. Paraschiva,
aflată în afara zidurilor oraşului, lângă
"drumul Năsăudului", unde se ingrămădea
grosul caselor româneşti. Ridicată în 1790
ea era, mai mult chiar decât bisericile
de lemn din satele mari, o construcţie
joasă şi întunecoasă, ale cărei dimensiuni
nu depăşeau cu mult pe acelea a unei
case ţărăneşti mai răsărite. Se deosebea
de aceasta doar prin timida sa turlă pentru clopote, prin plan şi prin modesta sa
înzestrare liturgică. Aceasta se compunea,
ca în orice biserică de sat, din cărţile
de cult obligatorii : Evangheliarul şi Liturghierul, păstrate pe masa altarului,
~ineiul, ~olitfelnicul, Apostolul, Cazania,
Octoihul, Psaltirea, Triodul şi Catavasierul, păstrate în strana cantorului, câteva
vase şi veşminte simple de cult, obişnui
tele icoane· şi prapuri. Se păstrau, de asemenea, în biserică matricolele populaţi
ei : protocoalele naşterilor, căsătoriilor şi
deceselor, începute cu anul 1795, precum
şi protocolul circularelor episcopale.
Deoarece biserica era cu totul neîncă
pătoare pentru a putea cuprinde pe toţi
credincioşii, nu numai în zilele marilor
sărbători, dar şi în duminicile obişnuite,

..

Ştim mai puţine din arhivele Blajuşi Gherlei, care ne-au stat la dispoziţie, despre prestaţia canonică şi laică de

lui

dinainte de 1848 a lui Ioan ~aier la BisDin perioada de după revoluţie însă ni s-au păstrat multe din rapoartele
sale, mai întâi în arhiva din Blaj, iar, după 1856, în cea din Gherla.
La fel ca toţi ceilalţi protopopi, I. ~a
ier raportează despre mişcarea populaţi
ei protopopiatului său : naşteri, decese,
căsătorii, despre starea bisericilor şi averilor lor, despre situaţia preoţilor subordonaţi, despre starea şcolilor şi învăţă
torilor ". despre căsătoriile mixte, despre
trecerile de la o confesiune la alta, despre numărul elevilor români ai Gimnaziului luteran al oraşului etc. 5.
In sfera acestor rapoarte anuale, obligatorii îl vedem pe protopopul I. ~aier
prezidând, în primii ani de după revoluţie, forul său local matrimonial, pentru
judecarea unor procese de divorţ 6, prezidând în 1858 un foarte important sinod
protopopial 7 sau intervenind la episcopie pentru solutionarea diverselor probleme ale parohiilor subordonate : numiri
de preoţi şi învăţători, aplanarea neînţe
legerilor care survin între aceştia şi sate,
chestiuni legate de achitarea plăţilor ca-

triţa.

a Pentru unele probleme legate de administrarea parohiilor a se vedea : Simion Retegan :
Parohiii, biserici şi preoţi din
protopopiatul
Bistriţei la mijlocul secolului al XIX-lea, in
RB, VII, (1994), p. 163-177.

3 Idem, Protocolo 686, Gazeta Transilvaniei,
XXX (1867) nr. 4 din 27/15 ianuarie.

4 Pentru situaţia şcolilor confesionale greco-catolice din protopopiatul Bistriţei a se vedea : Simion Retegan, Scolile săteşti româneşti
din zona Bistriţei la mijlocul secolului al XI Xlea, in "Marisia", XI-XII (1981-1982), p. 213

9

Potrivit

recensământului

maghiar

din

1870, Bistriţa avea o populaţie de 7 212 locui·
tori, din care : 977 romano-catolici, 1 542 grecocatolici, 19 ortodocşi, 4 291 Iuterani, 76 helvetici•
61 unitarieni şi 229 evrei. A magyar korona
orszâgaiban az 1870, ev elejen
vegrehajtott
nepsziimlâlâs eredmenyei [Rezultatele recensă
mântului populaţiei efectuat la începutul anului 1870 in ţările Coroanei maghiare], Pest,
1871, p. 61.

-234.
5 Arh. St. Cluj, F. Ep. gr.cat. Gherla, 18632784, 1867-330.
ti Jdem, Dosar 24 1851, 85,'1854, 124 '1854, 143.'
1855.
7 Iclem, 185B-15H7.
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preţui unei foarte mari sforţări materiale
din partea comunit.lţii rorr"'lne·~ti (::!5.000
fl.) 10.
Situaţia materială a preotului grecocatolic era asemănătoare aceleia a parohiei şi bisericii sale.· Principalul său izvor
de venit era pământul bisericesc (porţiu
nea canonică, eclejia), care la Bistriţa avea, în 1862, o întindere de 16 jug.: şi 1191
st., din care 2 j. şi 70 st. pământ arabil, iar 14 j şi 483; st. fânat. In aceşti ani
porţiunea canonică nu era cultivată în regie proprie, ci dată în parte, aducând un
venit anual de 85 fl. 22 cr. 11.
Se adăuga acestora aşa-numitul "lectica!", care desemnează, cu diferenţe de
la zonă la zonă, şi chiar de la sat la sat,
obligaţia in produse şi muncă a credincioşilor faţă de preotul lor : în general o
mierţă de porumb şi o zi de clacă pe an.
In Bistriţa "lecticalul", răscumpărat în
bani, cu 20 creiţari de familie, aducea în
1862 un venit de 40 fl. pe an, ceea ce
înseamnă că parohia număra atunci în jur
de 400 de familii.
Urma, în fine, venitul rezultat din
taxele stolare, plătite de credincioşi pentru cununii, botezuri, înmormântări, parastase, sfinţirea caselor la Bobotează,
molitve, masluri etc., taxe care nu depă
şeau, după aprecierea lui I. Maier, 15
fl. pe an. Rezulta, aşadar, în 1862, un venit total de 140 fl. 22 cr., din care jumă
tate revenea parohului, iar cealaltă jumătate capelanului şi cantorului.
Chiar dacă, în realitate, veniturile provenite din pământul bisericii şi din stolă
erau categoric incomparabil mai mari decât se declară în actele trimise la Gherla 12, este cert că ele erau totuşi mici, în
comparaţie cu cele din unele parohii ru:rale mari şi bogate şi că remuneraţia
preotului greco-catolic era foarte redusă
faţă de marile venituri ale preoţilor lu-

deoarece construcţia unui nou edificiu de
cult, la nivelul exigenţelor timpului şi locului, depăşea resursele parohiei, în vara
anului 1860 Ioan Maier se adresează de-a
dreptul Împăratului pentru a se acorda
românilor biserica şi mănătirea minorită
din Bistriţa. Teoretic aceasta era considerată ca biserică a garnizoanei, dar, în realitate, începând din 1854. era folosită mai
mult ca depozit militar, biserica piaristă
servind singură ca loc de cult pentru
ioţi locuitorii romana-catolici ai oraşului.
Nu avem la dispoziţie textul memoriului
adresat la 18 august 1860 monarhului de
către românii bistriţeni, dar ştim din actele episcopiei Gherlei că actul a fost' redactat de către Ioan Maier, în urma unei
decizii a Consistoriului, că a fost revizuit într-o şedinţă a acestuia şi că purta
nu numai sigiliul· şi semnăturile dregăto
rilor bisericeşti locali ci şi pe acelea ale
reprezentanţilor Magistratului. Cunoaştem,
de asemenea, foarte amănunţit conţinu
tul său dintr-un memoriu, datat Bistriţa
25 mai 1860, scris de mâna lui Ioan Maier, dar semnat, desigur pentru a-i da o
mai mare greutate, de către Gavril Dorgo, preşedintele Tribunalului urbarial local şi adresat mitropolitului Alex. Sterca
Şuluţiu (Anexa nr. 3). Actul aduce la cunoştinţă înaltului prelat din Blaj situaţia
grea în care se găseau românii din Bistriţa şi îi cerea sprijinul pentru obţine
rea bisericii minorite. Împreună cu mă
năstirea, ea ar putea servi, citim în acest
act nu numai ca biserică parohială, ci
şi ca biserică catedrală şi reşedinţă a episcopului din Gherla. Suntem impresionaţi
de intensitatea sentimentului de injustiţie
căruia îi dă glas acest text cu accente
într-adevăr
cutremurătoare. "Ce minte
au oamenii ! exclamă actul. Această biserică stă pustie ca una mamă fără fii,
fără mângăere şi ca una vinea [vie] nelucrată, pustiită şi necultivată, iară românii de aici, cu numărul de 1600 abea
au una colibă veche de lemn, afară de
oraş, în carea
adorează pe Tatăl din
cer ... " (Anexa nr. 3).
Deşi demersurile făcute în 1860, în
momentul destinderii politice a epocii liberaliste, nu au avut rezultatele scontate, planul făurit de Ioan Maier a prins
rădăcini foarte adânci, fiind realizate 25
de ani mai târziu, în 1890, c:înd vechea
biferică
minorită a fost
cumpărc,tu, cu

lU Victor Bojor, Episcopii diecl'sei qr. cat.
de Gherla, acum Cluj-Gherla (1856-1939), Tg.
Mureş, 1939, p. 364-65.
11 Arh. St. Cluj, F. Ep. gr.cat.
Gherla,
1860-1287.
12 Având în vedere
faptul că în 1857, de
e:\.emplu, în parohia Bistriţei au fost oficiate 34
de înmormântări (alături de 46 de botezuri
şi 13 cununii), pentru care se plătea, funcţie
ele felul prohodului, între 1-5 fl., rezultă că
numai acestea aduceau 85-90 fi. la care <f'
adăugau toate celelalte taxe. Arh. St. Cluj.
F. Ep. gr.-cat. Gherla, 1858/549.
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teran1 sau romane-catolici şi faţă de exiunui trai decent în condiţiile unui
mediu urban. Cu deosebire răscumpăra
rea obligaţiei în produse şi muncă era
dezavantajoasă pentru preot, având în vedere
devalorizările mari ale monedei
survenite după revoluţie. Este motivul
pentru care. în iunie 1863, Ioan Maier,
împreună cu capelanul său Ioan Chita.
solicită epi.scopiei Gherlei să ia măsuri
pentru a obliga pe românii din Bistrit-a să
accepte mărirea taxelor stolare şi să mă
rească răscumpărarea "lecticalului" de la
20 la 50 sau cel puţin 40 creiţari de familie (Anexa nr. 4). Amintind mulţimea
obligaţiilor lor faţă de familiile parohiei,
faţă- de familiile unite din cele 5 sate să
seşti învecinate, aparţinătoare ei : Unirea (50 de români), Viişoara (40 de români), Pintic (73 de români), Ghinda (56
de români), Jelna (130 de români), faţă
de soldaţii, bolnavii, deţinuţii şi elevii români ai Gimnaziului luteran, semnatarii
folosesc cuvinte foarte aspre la adresa
poporenilor bistriţeni. Ei recomandă apelul la Magistratul orăşenesc, singurul în
măsură, declară ei, să le înfrângă cerbicia.
Cererea, precedată de repetate tentative anterioare de acest gen şi rămasă
fără rezultat, denotă o stare de animozitate accentuată între cei doi preoţi şi credincioşi. Este o situatie care survine foarte adesea în această vreme, când preoţii,
întreţinuţi exclusiv de parohii şi lipsiţi
de orice fel de pensie, se cramponează de
funcţia lor chiar la vârste foarte înaintate. La rândul lor, uniţii din Bistriţa nu
numai că erau, în general, săraci, dar, în
acelaşi timp, ştiau că venerabilul lor protopop, fără familie şi cu un trai foarte
parcimonios, nu era ceea ce s-ar putea
numi un om lipsit. lnţelegem astfel de
ce, în 1864, Consistoriul din Gherla numea pe Alexandru Silaşi ca preot şi protopop adjunct al Bistriţei, în locul fostului capelan t:!. Prin actul de numire, din
22 martie 1864, se dispune ca salariul de
protopop din Fundaţiunea Bob să rămâ
nă în întregime lui I. Maier c~ şi folosinţa
casei parohiale de piatră, în schimb urmau să se împartă în jumătate : taxele
pentru căsătoriile din protopopiat ("ţidu
Lele de cununie") şi veniturile parohiale,

lar venituriie acddentale din vizîtaţiile
canonice, participarea la examenele şcola
re, anchetări, procese, dispense, investituri urmau să revină în întregime lui Al.
Silaşi, dacă erau efectuate de el.
Şcoala românească din Bistriţa, care,
La fel ca pretutindeni în Transilvania până
in 1918, avea caracter confesional, poarlă şi ea aceeaşi amprentă a precarităţii.
Ea este menţionată încă din 1810 1", dar
abia din 1844 va dispune de un local
propriu, ridicat din bârne, cum erau majoritatea caselor româneşti. In noul context oficial, de impulsionare a învăţămân
tului, de după revoluţie, mica plată, în
bani şi produse, pe care învăţătorul o
primea suscită în 1852 serioase dispute
intre familiile cu copii de şcoală şi cele
fără copii, care caută să se sustragă repartiţiei pentru plata dascălului. Pentru
aplanarea situaţiei, I. Maier recurge la
ajutorul forurilor din Blaj 15.
Referitor la şcoală mai ştim că iru 1857
ea era frecventată de 40 de băieţi şi 26
de fete şi că dascăl era, de doi ani, 1.
Iacobeni, cu o plată de 90 fl. pe an, adunaţi cu mare greutate, prin repartiţie pe
familii. Învăţătorul, spune raportul lui
I. Maier, nu avea studii de specialitate,
dar, fiind conştiincios, merita să fie menţinut în post Hi.
Câţiva ani mai târziu, în anul şcolar
1862/63, numărul elevilor era ceva mai
mare : 52 de băieţi şi 34 de fete - din
158 de copii de vârstă şcolară - iar învăţător era C-tin Buta, autodidact ("fără
nici vreo clasă"), plătit cu 130 fl. pe an
şi împotriva căruia existau foarte mari
nemulţumiri. Purătorul de grijă laic al
şcolii ("inspectorul şcolar") era curatorul
Nucu Pleşca, agricultor, "gazdă cu casă
de piatră" 11 .
Este meritul lui I. Maier de a fi obţi
nut din partea Magistratului orăşenesc,
prin rezoluţia acestuia din 15 iunie 1863,
alocarea unei sume de 100 fl. pe seama

genţele

13

H Nicolae Albu,
Istoria şcolilor
din Transilvania înt:re 1800-1867,

româneşti
Bucureşti,

1971, P. 157.
la

Arh. St. Cluj, F. Ep. gr.-cat. Gherla, 1852-

36, f. 178.

Idem, 1858-1894.
Idem, 1863-1738. Textul Declaratiei co·
munităţii româneşti, din 4 sept. 1862, privind
şcoala in : Simion Retegan, Satul românesc din
Transilvania, ctitor de şcoală (1850-1867), Cluj•
1994, p. 115-116.
lti

17

/dem, 1867-1253.

222

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

învăţătorului român. El va fi numit, incepând din acest an, în persoana lui Irimie Şorobeteanu, autodidact şi el, dar om
foarte zelos şi instruit, corespondent· al
ziarelor româneşti şi cunoscător al limbii
germane. El va beneficia, cum ne arată
Instrumentul fundaţional şcolar al românilor bistriţeni din 30 decembrie 1866,
publicat de noi 1'\ de o remuneraţie anuală de 200 fl., locuinţă separată de şcoa
lă, cu acareturile necesare, grădină şi obişnuitele lemne de foc. După alte două
decenii, în 31 decembrie 1882, Magistratul
va prelua în întregime asupra sa plata
unui salariu de 300 fl. pentru învăţăto
rul greco-catolic 19.
afara prestaţiei religioase şi şcola
re, schiţată mai sus, de numele lui Ioan
Maie11. se leagă şi instituirea unei apreciabile fundaţiuni băneşti. Ne-am aştepta,
după o şedere de 36 de ani în Bistriţa,
ca ea să fie făcută în favoarea parohiei
sale ale cărei dificultăţi îi erau atât de
bine cunoscute. Ea a fost, cu toate acestea, destinată bisericii satului său natal.
Buceredea Grânoasă, de lângă Blaj. Intr-adevăr în 1858, la 76 de ani, Ioan Maier, prin două acte solemne ale căror texte le publicăm aici (Anexele nr. 1-2), instituie din cea mai mare parte a averii
sale o fundaţiune de 1600 fl., în argint,
sub tutela Capitlului metropolitan din
Blaj. Venitul acesteia urma să revină
preotului Bucerzii Grânoase şi protopop al
Ioan Olteanu, ginerele sorei
Blajului,
testatarului. Intrată în funcţiune încă în
1858, fundaţia creată de I. Maier aveai în
1861 un capital de 3.700 fl. monetă con-

venţională şi aducea o dobândă anuală
de 185 fl. 20 • Conform ultimei sale dorinţe,
din aceştia 85 fl. trebuiau să revină bisericii satului, iar restul familiei Olteanu.
Printr-un testament semnat cu o zi
înainte d~ moartea sa (Anexa nr. 5), Ioan
Maier testează restul averii sale, apreciabil şi el pentru acea perioadă, nepoţilor
şi nepoatelor sale. Cărţile, în număr de
31, aproape toate în limba latină, sunt
donate bibliotecii Seminariului din Gherla
(Anexa nr. 6). Lasă bisericii din Bistriţa
doar salariul său de protopop pe 1866, de
100 fl., primit din Fundaţiunea Bob, ceea ce a provocat o oarecare decepţie în
sânul parohiei. Cu toate acestea, serviciul
său funebru, oficiat sub bolţile gotice ale
bisericii minorite, atât de mult visată de
el, serviciu oficiat de vicarul Năsăudu
lui, Grigore Moisil, cu asistenţa a 12 preoţi, în prezenţa oficialităţilor politice, religioase, militare ale oraşului şi districtului, a adunat laolaltă o mare mulţime
de popor din Bistriţa şi din împrejurimi.
In Braşov, "Gazeta Transilvaniei", anunlând decesul său, insera cuvintele : "Aş
teptăm un necrolog demn de umanitatea
şi virtuţile acestui Nestore, cărui mulţi
au a-i zice, cu reverinţă şi mulţumită :
fie-i ţărâna uşoară şi memoria neuita-

In

tă" 21.

Să lăsăm

acum, în chip de încheiere,
textele lui Ioan Maier, care, incontestabil, ne vor introduce
mai repede şi mai adânc în epoca de la
mijlocul veacului al XIX-lea, decât a putut să o facă această succintă prezentare.
să vorbească însăşi

:!0

Arh. St. Alba-Tu/ia, F. Gen. Mitrop. Blaj,

1861-535.

Simion Retegan, op. cit., 1981. p. 226--227·
JU Arh. St. Cluj, F. Ep. gr.-cat. Gherla, 1883
-1550.
JH

21

Gazeta Transilvaniei, XXX, (1867), nr. 4,

din 27/15 ianuarie.

ANEXA nr. 1
Bistriţa,

D-ne A. Episcope !

2 iulie 1858

noştinţa

Domine Parens Gratiosissime Benignissime !

Excellentissime Illustrissime ac R(everen) dissime

In anul de curînd trecut 1857, 4-a IuliL
am fost recurs la Esscelentia voastră cu
una scrisoare, in care, ca unui bun parente, mi-am fost descoperit acest al meu
cuget cum că aşi avea intenţiune, ajutorându-mă cu sfatu şi Esscelenţia voastră,
a eloca la un Fond public 1600 fl., în mo-

Protopopul Ioan Maier aduce la cumitropolitului Alex. Sterca Şu
lutiu intenţia sa de a institui o fundaţiune
bănească în favoarea bisericii greco-catolice din Bucerdea-Grânoasa şi cere sprijinul său în această chestiune.
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nu am
de la Esscelenţia
meu acesta sum
neclătit şi nemutaver, dară pe lîngă acestea
condiţiunii ca : 1-0 până voi trăi, că nu
mult voi trăi, procentul după acest capital să-1 percep eu ; 2-0 decumva voi muri
eu inaintea sororei mele Melinthia carea
şi acum se află aici la mine, până la moartea sa să-1 percipe dînsa, pentru că dânsa
mi-au păsLrat aceşti bani şi cu adjutoriul
ei ti-am câ;;tigat ; pricep eu ca nice dânsa
mult nu va trăi, pentru că-i bătrână şi
slabă, dară ştiu şi aceasta că de la generele suu, Oltean, nice un ajutoriu şi nece
una mângâere la bătrîneţe şi slăbiciunile
sale va avea, apoi 3-io după moartea sus
numitei surorei mele, vreu a se dota cu
acel procent parochul din Buza Bucierde 2, locul naşterii mele, Oltean, şi, de
va fi vreun fi•.t al lui demn de preoţie şi
de aceea parochie, atunci bine iar de nu,
ori cine va fi acolo paroch, acel procent,
ca una fundaţ.iune publică, să-1 percipe acela şi toţi următorii lui în acea parochie,
dară pe lângă această condiţiune, ca în
toţi anii, în fiecare lună, parochul bucurându-se de această fundaţiune perenală,
să fie datoriu a servi una santa lyturgie
pentru sufletele noastre şi a părinţilor
noştri, cari acolo sunt morţi şi îngropaţi.
Acesta c propusul, cugetul şi intenţiu
nea mea, in carea eu şi acum nemu.taver
stau şi sunt, numai Esscelentia voastră, avînd înţelegere şi comunicînd tot lucrul
cu prea onoraţii domni canonici archicapitulari, de cari încă umilit mă rog, să
binevoiţi această a mea intenţiune a mi-o
sprigini şi a face, fără delungată amânare,
a se rea lis a.
Aşteptând răspu.nsu anumit de la Esscelenţia voastră şi
sărutându-ţi
sânta
dreaptă sum al Esscelentiei Voastre
cel
mai plecat fiu.
hetă sunătoare

argint

hoasa şi dl~ţl.nea funcţia de protopop al
protopopiatului Blaj. In ~ormaţii despre
el : Arh. St. Alba-Iulia, F. Gen. Mitrop.
Blaj, 1852-684 ; .1855-602 ; 1857-52 ;
1858-524 ; 1861-103 ;
2 Bucerdea Grinoasa, sat, corn. Cră
ciunelu de ,Tos. jud. Alba.
3 Acon\ul Mitropoliei din Blaj privind
plănuiia fundaţie este dat în 10 iulie, prin
următorul răspuns ' ,,Protopopului
Bistriciului T. Mayer, Eu în privinţa fundatiunei de 1600 f. m.c .. cari voieşti sub 3
condiţiuni a o face. inci.i duă cărţi căpă
tându-le, n-am lipsit a-ti da pe oânsele
răspuns afirmativ şi nu mă pot
destul
mira cum de n-ai căpătat răspunsurile
mele ? Acum pe a 3-a carte, alaltăeri că
pătată şi în 2-a curgătoarei luni
şi an
scrisă, iarăşi îţi scriu că astăzi am luatuţi cererea din nou în Constitorium şi noi
cu toţii, lăudăm propusul prea O[noratj
Fr[atiei] Tale, îl aprobăm şi cu acele 3
condiţiuni îl primim, aşa cît acum nu este
alta îndărăpt decât ca prea O[norat] Fraţia Ta să conpui, în sensul cărţii din 2 iulie a.c. un act prin care să-ţi dedarazi
voia şi condiţiunile în cari faci aceia fundaţiune şi pe cine laşi de tutore fundaţiu
nei şi unde depui banii, apoi să tramiţi
sau însuşi să aduci banii încoace şi să-i
depui la Capitulum.
Cari pro statu notitio et directionis
facandu-ţi-le cunoscute, frăţeşte rămân.

(~ilber) însă

căpătat răspuns anumit
voastră. Eu în propusul

T. Mayer, protopop in

Bi~triţa

Blaş,

10 Julie 1858"

ANEXA nr. 2
Bistriţa,

8 iulie 1858

Actul prin care Ioan Maier in:::tituie
o fundaţiune de 1600 florini în favoarea
preotului bisericii greco-catolice din satul Bucerdea-Grinoasa, sub patronajul
Capitlului mitropolitan din Blaj.

:•

Bistritz. 2 iulie 1858 stilo novo

Eselenţ ia

Sa, Prea Luminate Doamne
· A[rchi] Ep[ico]pe si
Metropolit, Mie Prea Indurat Domn

Arh. St. Alba-IuLia. F. Gen. Mitrop. Blaj,

1858-458, f. 1.

şi Părinte

de sub grigea şi stăpînirea
mei şi am început a trăi de
mine-mi, aşa mi-am tocmit lucrările mele
Cît am

1. Ioan Olteanu, ruda. testatorului, fusese timp de 21 de ani preot în satul Veza,
iar din 1852 ocupa parohia Bucerdea Gri-

eşit

!

parenţilor
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poate muri, dară Capitulul, in solidum
socotit, neciodata moare.
Care toate parinteşti dispusetiuni, încredintindu-le şi sărutând binecuvantatoarea dreapta rămân al Esscelentiei Voastre cel mai umilit cliens.

şi cele ce am câştigat aşa le-am păstrat
ca, decumva m-ar dărui Domnezeu cu una
viaţă lunguţă să am la bătrâneţele mele
unde mă întinde şi afară de bătrâneţe, de
mi s-ar întâmpla, precum multora s-a întâmplat, una boală, de carea împedecat
nu aşi potea porta la lucrurile oficiului
meu, să mă pot ajuta din câştigul meu,
bine ştiind că pentru preoţii defiţiensi în
clerul nostru nu este ajutor, neci ceva
mângâiere.
Acestea totdeauna avându-le ·înaintea
ochilor, mi-am adunat, nu cu harnicia amea ci cu darul lui Domnezieu, în carea
totdeauna am creziut, una mică sumă de
bani, din carea, văzând apropierea mută
rei mele din viaţa aceasta, mi-am propus
a rumpe una mie şiese sute, adeca 1600
fl., în maneta sunătoare (silber) care sumă
de bani - sub hodierno, o depun sub
grigea Esselentiei Sale şi a Venerabilului
Capitul al Metropoliei Alba-Iuliane, ca,
după cugetul şi intenţiunea mea, să se
eloce la un fund public, pe lângă acestea
condiţiuni ca : 1-0 Pâna voi trăi, puţinul
procent după acest capital de 1600 flo.,
in c.[onventional] m[oneda] să-1 percip eu
2-0. De voi muri eu înaintea sororei mele
Melinthia, care şi acum se află aci la
mine şi va rămânea ea de mine, până ce
va trăi, că cu mult va trăi şi ea, să-1 percipe ea, că cu ajutoriul şi cu grigea şi păs
trarea ei am câştigat aceşti bani, apoi
3-10 : După moartea noastră vreau să
dispun cu acel procent a se dota parochul
din Buza-Bucerde 1, locul naşterii mele ;
de ar fi vreun fiu de a lui Olteanu, parocului acum acolo fungente demn de
preoţie şi de parohia Bucerdei, bine, de
nu ori cine va fi acolo paroch să-i percipe acela, pe lângă această condiţiune,
ca în toţi anii în fiecare lună să serbească
una s. Lyturgie adeca, în tot anu 12 sânte
Lyturgii, pentru sufletele noastre şi ale
părinţilor noştri carii acolo sunt morţi

Bistritz, die 8-a Iulii
Secundum Callendarium
Gregorianum 1858
Ioanne Mayer m.p.
Paroch si Protopop
In fidem huis copiae subscribit
Blasii die 20-a lunii 1859
Stephanus Boer
Canonicus cantor

Arh. St. Alba-Iulia, F. Gen. Mitrop. Blaj,
1859-652 f. 411.
1 Bucerdea Grânoasă, sat. corn.
ciunelu de .Jos, jud. Alba.

Cră

ANEXA nr. 3
Btstriţa,

25 ma·i 1860

Scrisoare autografă a protopopului
Ioan Maier, adresată, sub semnătura lui
Gabriel Dorgo. preşedintele Tribunalului
urbarial Bistrita. mitropolitului Alexandru Sterca Şuluţiu, prin care solicită intervenţia sa pentru ca românii din Bistriţa să primească biserica de piatră, nefolosită, a călugărilor minoriţi ; informaţii bogate privind situaţia bisericii şi parochiei greco-catolice a Bistriţei.
Excellentissime, Illustrissime ac Reverendissime
Domine Achiepiscop et Metropolita !
Primind graţioasa Excellenţii Tale resoluţiune din 2-a aprilie a.c., cu nrul 298
însemnată. în privinţa stipendiului,
mă
semţiesc îndatorat, mai înainte de toate,
a-mi descoperi cea mai adâncă mulţiamită
pentru neobosita osteneală şi facerea de
bine a Excellenţiei Tale, totdeodată ru-

şi îngropaţi.

Acesta-mi este cugetul, propusa voinîn carea nemutaver voi
rămânea, numai să Te binevoieşti, ca un
bun părinte, a mediloci realisarea ei.
Apoi de tutore- peste aceasta funda tiune denumPsc pe întregul Capitul metropolitan, de care umilit mă rog să suscipe
în sine tutoralul peste aceasta fundatiune
perenala ; un tutor privat lesne şi curând
ţa şi intenţiunea

gându-mă de ertare că v-am causat molestie cu rugămintele mele, îndrăsnind şi
din partea familiei mele a-ţi trimite cel
mai umilit compliment pentru mangai-
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şi
cellenţiei

pe un toţi înbucurătoarea a ExTale mişlocire. din care toţi
ne-am convins despre aducerea aminte şi
iubirea părinţiască a Excellenţiei Tale că
tră noi sirimanii arătată, văzând că virtutea Excellenţiei Tale din tinereţe păs
trată nu s-&u slăbit ci încă s-au prefăcut
mai tare, prin strălucita dignitate cu carea Te-au dăruit Dumnezeu, spre bucuria şi spre folosul cleruhii .ş1 niamuhii nostru ; batăr de s-ar îndura Părintele Ceresc de la care isvorăşte tot binele şi toată fericirea noastră a-ţi păstra preţioasa
viaţă pentru binele de obşte la mulţi ani
fericiţi că aşa avem nădejde cum că, pe
temeiul de Excellenţia Ta pus, cu tempu
vom vedea a înflori sânta noastră beserică, împreună cu cultura naţională ! ! !
Excellenţia Ta ! ·Eu de mult am voit
a-ţi împărtăşi părerea şi dorirea mea pentru sirimana parochia gr. catholică de aici, carea având un popor de 1600 suflete
subt un archidiacon, ar fi vrednică de
una soarte mai bună de~ât acea în carea
se află acuma. Sânt aci 2 biserici R-no
Catholice, una a Părinţilor Piarişti, cealaltă a Părinţilor Minoriţi, ambe cu reşedinţă mare, iară cu un număr abea de
700 suflete. Din aceste două beserici, cea
dintâi a P.P. Piarişti e parochială, cu doi
Piarişti, prevăzută cu una monastire mare
şi frumoasa cu 2 tracte, în carea sunt încăperi pentru 10-12 preoţi, însă partea
cea mai mare e goală ; almintrelea zidurile besericii şi a manastirii aceştia se
află în starea cea mai bună. Beserica e
frumoasă şi largă şi e de ajuns pentru
poporenii săi. Această beserică parochială
este provăzută cu mai multe realităţi şi
cu un venit bun pentru 2 sau 3 preoţi şi
aşa singură, după stările presente. când
una .parte mare a poporului R-no Catho.
sta din amploiaţi împărăteşti, e de ajuns
pentru toţi R-no Catholicii de aci ; arareori e plină, în regulă nici de jumătate
e frequentată, aşa cât cealaltă besedcă şi
mânăstire a P.P. Minoriţi, pe lângă micul număr al catholicilor, e de prisos şi
nici folos, nici lipsă este de ea. Aceasta
beserică ,şi mânăstire se află în marginea
oraşului septemtrională, lângă poarta cetăţii, de unde apoi se încep ostezele în
care locuiesc românii noştri, aci aproape,
lângă drumul Năsăudului şi beserica pa-

Drept acea, neavând clarul şi poporul
R-no Catholic lipsă de această beserică a
P.P. Minoriţi, întru adevăr e numai spre
lux, ca de presente numai un quardian
reside în ea ; sociul lui, un Vater bătrân,
neavând aci lucru mai de una jumătate
de an e absent, umblând ici, colo ; însă
nici quardianu are ceva lucru, fără serveş
te sânta lyturgie între păreţii besericii
goală de oameni. Această beserică şi claustrum este zidit înainte de reformatie ;
de la revoluţia ungurească încoace, în
anul 1854, s-au făcut loc de magazin împărătesc, cu mare profanaţiune, aci iară
claustrumu s-au dat in bir ces. regescului
Kre1sgericht cu 700 fl. m.c. anuali şi una
parte se foloseşte pentru cancelarie, iară
una parte pentru 40 cuciter de arestanţi
în loc de temniţă ; acest claustru e aşiş
derea cu 2 tracte, în stare foarte bună, cu
mai multe separaţiuni şi cu una curte
largă în carea se află graşdu, şopu, lemnariu şi 3 căşi date în bir, pe cens anual
300 fl. în m.c. ; are îndl acest claustru
una măierişte şi locuri pe câmp, are un
capital de 3-4 mii fl. în m.c. şi puţină
dotaţiune in naturalibus, cam de 50 ferdeie de bucate de la domnii păm5nteşti
dimprejur. Bi~erica e beserică veche însă
frumoasă şi solidă, cu 7 altare, toată din
petre quadrat cioplite, zidită aşa de largă cât una 1000 de oameni prea comod
încap în ea ; e mare, mai ca beserica P.P
Piarişti din Cluş. Cînd am văzut-o întîi,
într-o zi de sărbătoare, goală, servind numai singur parochul la sântul altar Lyturghia cântată, cu un ministiante amărât,
am simţit durere în inimă, socotind în
mine : ce soarte are beserica aceasta de
tot minunată carea cândva cu mare sudoare şi cu multe mii rădicându-se şi zidindu-se, acum e părăsită de fii săi şi r.ta aci
pe marginea oraşului ca una maică săra
că şi lipsită de fii săi. Ce minte au Gamenii ? Una beserkă scumpă ca aceasta să
nu o ,folosească ? Să nu afle ocasiune a-i
da mră viaţă, spre lauda şi mărirea lui
Dumnezeu, spre carea cândva au fost din
pulvere rădicată şi de atâtea veacuri de
ani de mai multe vifore păstrată şi de
totala stricăciune scutită.
Frăţietate ! Egalitate ! Iubire
creşti
nească ! Noi cu toţii cu una gură vă măr
turisim, dar când va veni împărăţia voas·
tră ? Aceasta beserică stă pustie ca una

toarea

rochială graeco-unită.
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[Pe verso însemnarea :] Bistriţa. Opiniunea D. Presiedinte urbarial, în privinţa bisericii P.P. Minoriţi din B.

mamă fără

fii, fără mângăere şi ca una
vinea nelucrată, pustiită şi necultivată.
iară românii de aici. cu numărul de 1600
abea au una colibă veche de lemn, afară
de oraş în carea adorează pe Tatăl din cer,
batăr că şi aceştia sunt chiar aşa Catholici ca şi R-no Cathohlicii, sunt fii Papei
Roman şi prin înmulţirea şi întărirea lor,
fără îndoială se întăreşte şi scaunul sântului Petru, apostolul din Roma, care acum de curând, prin faptă, s-au dovedit
cu reântoarecerea şi reactivitatea mitropoliei Albei-Iuliene.
Prea bine ştiu eu greutăţile şi pedecile cu carea ar avea a se lupta ce! ce ar
voi a câştiga această biserică şi mânăstire
pe sama românilor, însă când s-ar dobândi ar fi unu staţiune pe carea s-ar putea strămuta vicariatul din Năsăud, ba
încă .eşi episcopia din Gherla.
Excellentissime Domine ! Deus per media operatur, quid .tentare nocebit ? a
cerca, a cere nu-i greşală, nici păcat şi
dacă s-ar face azi un pas, mâne altul, doară cu tempu s-ar dobândi scopul. Cu toată intâmplarea, eu descoperindu-ţi acest
al meu cuget şi aducându-ţi acestea Excellenţiei Tale în părinţiască şi prea graţioasă băgare de seamă, mă aflu stâmpă
rat la animă, cu atâta mai vârtos că tocma acum socotesc a fi tempul a cerca acest lucru momentos, cînd acestiu aedificiu i se joacă rolla să se vânză Mitte sapientem et nihil die Ei.
Pentru vânzarea şi strămutarea banilor spre dotarea alteia mânăstiri, chiar acum se află Verhandlung la Ministeriu
Cult în Viena, precum am înţeles de la
vrednicul quardian Wisiczky, pe care doară şi Ex. Ta vei milostivi a-l cunoaşte din
Aiud (N. Enyed).
Este menită această biserică pro forma
pentru garnisonul militar de aci, însă intr-un an de abia de 2-3 ori se presentează aceşti cr[eş]tini armaţi în ea ; apoi
de ar avea voie a frequenta biserica, zău
bugăt loc ar fala în cealaltă a P.P. Pia-

Arh. St. Cluj, F. )J:p. gr. cat.

ANEXA nr. 4
Bistriţa,

Stimate Doamne Episcoape !
Noua Bun şi Indurat Părinte !
Cu fiască plecăciune îndrăsnim a ne
arăta Ilustrităţii Voastre misera noastră
soarte şi de tot desolate stare în privinţa
congruei preoţeşti de aici din Bistriţa.
earia asemenea nu credem cum că se află
în întreaga noastră diecesă.
Mai intai este de ştiut cum că parohia
Bistriţei dP ar avea paroch cât de tânăr
şi

care lotuşi fără cooperator nu se poate
administra, pentru că pre parochul de aici
îl strigă şi spitalul militare şi spitalul civile şi temniţa criminalilor, în care mai
mulţi sunt (cu durere zic) din naţiunea
noastră română decât din alte naţiuni, din
a cărora functiuni parochu nu capătă nice
una remuneraţiune. Apoi :
Poporul parochial pentru care sântem.
,aici merţe de bucate nu ne dă, zi de lucru, precum este pre alrea nu ne face,
din care causă sântem siliţi puţintelul pă
mânt ce il avem a-1 da în pare. .
Ilustritate ! fie-ne ertat a face cunoscut IlustrEăţii voastre, ca unui bun şi îndurat părente al nostru, tot venitul stolar de la poporul parochial de aici, care
conştiincios il arătăm în următoriul typ
et quiedem : 1-a pentru înmormântarea
unui om cu sărăci 1stă, adică pentru prohodul cel mare, de vreo 2-3 ani încoace
abea am putut face ca să ne plătească 4
pană la 5 fl. v.a., însă cu această pretensiune dm partea poporului ca până zace
mortul în casă unde au murit, preotul cu
cantorele să meargă de două ori cu Evan-

Pe lângă care raport, închinându-mă
cu cea mai sinceră dragoste şi onoare ră
mân pururea Excellenţiei Tale prea plecat serv.
25 mai 1860.

8 iunie 1863

Ioan Maier către episcopul Gherlei
Ioan Alexi ; cere să se ia măsuri pentru
imbunătăţirea situaţiei sale materiale, a
capelanului şi a cantorului său.

rişti.

Bistriţa,

Gherla,

1860-1491).

Gabr. Dorgo
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ghelia şi cu Psaltirea şi să le cetească, apoi scoţând pre mort din casă, până la
mormântariu pre drum, ori va ninge ori
va ploua, orice frig şi tempestate ar fi,
să punem cadavru de 12 ori jos, cetind
12 Evanghelii, ca când nu ar fi de ajuns
3 puse jos şi la groapă Evanghelia ~ui Lazăr ·şi prescrisele Molitve ale deslegărei ;
una datenă neîndătinata pe airea şi una
fală prostească şi superstiţioasă iară sufletului tocnuai nefolositoare. 2-0 Pentru prohodul cel mic, adecă fără sărăcus
tă, 2 până la 3 fl. v. a. ; 3-0 Pentru înmonnântarea unui prunc până la un an :
1 fl. v.a. ; 4-0. Servirea sfintei taini a
maslului : 1 fl. ; pentru cununie : ··1 fl.
v.a. ; pentru o sfeştanie : 20 cr. v.a. ; pentru servirea botezului: 10 cr. v.a.; slobozirea fomeii puerpere : 4 până la 6 cr. v.a. ;
pentru una molitva moaşei : 4 până la 6
cr. v.a. Pentru umblatu cu sînta cn.~ce în
ajunul sîntului botez : 4 până la 6 cr. v.a . ;
mai în urmă lecticalul : 20 cr. v.a. de la
un pater familias 1.
Acest venit din acestea rubrice Şl lSvoare obvenitor, luându-1 la socoteală serioasă, am aflat cum că după ce se va
împărţi în 3 părţi, adecă între paroch,
capelan şi cantor, nu ajunge ca să putem
plăti contribuţia şi equivalentul, care laolaltă socotite, s-au suit la 30 fl. pe an,
precum arată Steur Buch-ul2.
Acestea aşa fiind ne-am rugat frumos
de poporenii noştri că harem lecticalul
să-1 sue de la 20 cr. v. a. la 50 cr. sau harem 40 cr. v.a. Ei nu au primit cererea
noastră, fără dacă vom coborî prohodul
cel mare la 3 fl., cel mic a 2 fl. val. aus.
atunci şi Dumnealor vor sui lecticalul la
30 cr. v. a. şi de nu ne place aşa, vorbesc
unii prin sat, să ne luăm botele şi să ne
ducem că Dumnealor îşi vor căpăta popi
cu cari se vor tocmi după plac că sunt
destui popi ; batşocură mare şi o vexă
necumpătată asupra noastră, ca când nu
le-am trebui.
Aceştia sunt necazurile noastre pentru
care cu umilinţă recurgem la llustritatea
voastră, de una dată mângăindu-ne ca să
te înduri a lua în părinţiască consideraţiune toate acestea ale noastre date
şi
propunându-le în una sessiune consistorială prea onorabililor domni canonici şi
asesori consistoriali, cari încă au fost parochi şi bine ştiu greutăţile parochilor,

doară aţi afla nescari rri.işloace prin care
acest popor bistriţian sumeţ, dum. şi de
tot simţiul onestităţii desbrăcat s-ar aduce la una cale dreaptă şi s-ar pleca a
ne mai îmbunătăţi stola şi lecticalul ca
să putem şi noi mai omeneşte trăi. Insă a
mea reflexiune In lucru acesta este ca
pentru esecuţiunea sentinţei carea doară
s:...ar aduce din sessiunra consistorială să
se require oficios Magistratul local, că
scrisoarea llustrităţii voastre acest popor
urâtor de preoţime nu o va primi şi de
s-ar trimite cineva dintre prea onoraţii
domni preoţi spre vindecarea acestor derferenţii şi pretensiuni. acest popor prost,
moşie şi spre .multe rele dedat, nu-l
va
asculta ; singur numai Magistratul civil
il poate obli şi aduce la una cale dreaptă.
Această umilită a noastră rugăminte, încredin~ându-ne inţelepciunii
Ilustrităţii
Voastre şi aşteptând una mângăioasă dicisiune, rămânem ai Ilustrităţii voastre

cei mai umili ţi fii.
Bistriţa,

în 8 Iunie 1863.
S. Mayer, protopo
Ioan Chitta capelan gr. cat.
locului~

Original. Arh. St. Cluj, F. Ep. gr. ct.
Gherla, 1863-1318.

Cap de familie.
Registru de dare.
3 Din Gherla se răspunde, în 14 iulie 1863,
că pentru a se putea dispune oficial in vederea
îmbunătăţirii venitului parochial din Bistriţa
trebuie să se trimită mai intâi o informaţie legală, subscrisă de un funcţionar al Magistratului, in care să se specifice in rubrici separate
cât se plăteşte pentru fiecare prestaţie religioasă
şi care este venitul total al parochului, socotindu-se şi porţiunea canonică precum şi orice
al venit (idem).
l

2
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lui mic să capete t fl.v.a. iar cel ce mă
va predica 5 fl. v.a
Apoi cărţile mele, precum Valla : Theologus Docmaticus in 3 thomuri, Schem.
Jus Canon in 2 tomuri, Albert Joanes Nepomuc : Historia Ecclesiastica în 2 tom.
Salustius : De bello Cathilinario et Jugurtino, EHtropius, una ediţiune cam rea
dar se poate folosi, Gradus at Parnassum,
una Gramatică ungurească şi alte care
s-ar mai afla de treabă le las la Biblioteca diesesei noastre Gherla.
N.B. Se află între cărţile mele dicţio
nariul lui Paris Papai "Ungarico-Latinum" şi .,Latino-Unr,arium" ad 2 tom ..
acelea sunt din Bibliotheca Piaristarum şi
lo le-am fost cerut de la pater Vidos, prous. pentru aceia dispun să se deie îndă
răpt la aceia bibliotecă.
Apoi se află aici în Iada mea neşte
pânză de bumbac, aceia pânză precum banii cei de argint să se împartă frăţeşte
între sus numiţii nepoţi şi nepoate.
In cât se tine lucru1 de interesurul
mieu de 185 fl. v.a. pe an din fundatiunea
mea obvenitoare. acel interusur de 185 fl.
să-I primească 01teanu în tat anul întreg,
până va trăi, iar după moartea lui.
de
i-ar urma un fecior,· sau un genere sau
un neoot. acela să primească numr\i suta.
iar cei 85 fi. v. a., cedant ecclesiae Buzăs
Bocsardiensis, precum s-a dispus dintru
început.
Aducându-mi aminte şi de acelea imprejurari cum că oarochiile se collferează dună concurs. la acel cas când parochia Buzas Bocsard 2 s-ar conferi altor
mai meritati. afari'i de familia aceasta 01teană. adrecăl altora, din alt sii.nge, atunci
la împrejurarea aceasta. voesc a ~e îmoărti suta din interesu fundatiunei melP
la acela. ori şi unde ar fi paroch şi de
cumva ar fi mai multi din familia aceasta a mea nreoţi. să se impărţiască între
dinsii in adecuată diviziune.
Intre mobilia de casă se mai află in
casa dinainte un canapeu din lemn bun,
vestiariul, 2 paturi. 2 scaune, una m<Jsă.
.. ~., bute de curechiu cu c~rcuri dP frnadragi, un căput mai bun, 2 parechi de
cisme ; aceste se vor preface în bani şi
se vor împărti intre nepoti şi nepoate ;
cu ravrenda şi mantelul mă vor îmbrăca

ANEXA nr. 5
Bistriţa,

8 ianuarie 1867

Testamentul protopopului greco-catolic al Bistriţei, Ioan Maier, prin care dispune asupra fundaţiei create de el pentru biserica din Bucerdea-Grânoasă şi adoptă alte dispoziţii.
Testament
In numele unui Dumnezeu, în esenţă
tern, în persoana a Tatălui şi a Fiului
şi a Spiritului Sânt Amin. Intru Onoarea
Preacuratei de Dumnezeu
Născătoare,
totdeauna vergurei Maria şi a tuturor sînţilor lui Dvmnezeu Amin.
Io, suscrisul Ioan Mayer, sum născut
în anul 1n2, Ci Ianuarie şi aşa când scriu
aceste mă aflt.: în etate de 85 ani ; la aceşti ani, cari din graţia lui Dumnezeu
i-am trăit, privind m-am plecat a crede
cum că nu multe zile dP. viaţă voi avea
în astă lume ci mă voi muta la vecinicile
lăcaşiuri : "luase-va duhul meu şi mă voi
sfârşi şi în ţărâna mea mă voi întoarce".
Pentru aceia me-am propus ca în tempul acesta când mă aflu cu mintea sănă
toasă şi la toate simtirile şi organele fireşti întreg şi sănătos, să fac şi să las una
dispuseţiun~ testamentari1 despre celea ce
vor rămânea de mine după moartea mea.
Şi aşa : 1. Tot ce am las şi testez celor trei nepoţi : Ioan. Sandor şi Iosif şi
celor trei nepoate : Sofia, Carolina şi ELisa : adecă am în un săculeţ de p8nză 70
taleri vechi şi în alt săculeţ 17 fi. în taleri
noi, husoşi noi şi husoşi vechi; dintre cei 70
de taleri vechi 13 sunt cruciaţi. Am în un
săculeţ 220 fl. v.a. în bănuţ.i ; aceşti bani
de argint ii testez mai sus insemnaţilor
nepoţi şi nepoate şi-i rog să fie contenţi
şi cu atâta că mai mult nu am de a le potes testa, că in bancnote abia voi avea
500 din care se va plăti apotheca ~i doctorii şi alte spese ce se vor face; fiecare
paroch care va servi la servirea prohoduşi
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cu ele după ce voi muri · căpeneagul l-am
vândut ; bunda va rămânea lui Io~if.
La toate acestea spre mai bună -deplinire şi efeptuire a testamentului dispun
şi aleg pe prea onor. d.v. protopop Alexandru Szilasi şi Demeteriu Hathe, cu
aceia însărcinare, ca unul fără altul să
nu conlucreze şi spesele inmotmântărei
ce s-ar face din substanţă prescrisă ambii
să le acopere.
Cum că acest testament, după punctele
prescrisă, precum s-a insemnat din bonavoin~a mea şi immutabil, aşa s-a
şi
incheiat, pe lângă această observaţiune
ca decumva me-a5i mai aduce amente de
ceva, sau doară aşi mai strămuta vreon
punct şi observaţiunea făcută aşa să aibă
autenţia sa, întogma ca testamentul, ce
ne lângă suscrierea numelui propriu şi
infigerea sigiliului usual, înaintea suscrişilor martori întărit îl adeveresc.
Bistriţa

1 Januariu 1867

Ioan Mayer m.p.
Testatorul
Geoq~iu Georgiţă

curator supr.
Inaintea noastră :
Alesandru Szilasi m.p.v. protopop
Demetriu Mathe m p. Parochiu Chiraleşului gr. catolic
Autenţia copiei o suscrie
Bistriţa, 26 Il 1867 Szilasi 3
Copie. Arh. St. Cluj, F. Ep. gr. Gherla_. 1867-477.

cat.

1. Dobânda
2 Bucerdea Grânoasă. locul de naştere
a testatorului
::! Potrivit unei Adeverinte. din 8 fPbruarie l 867. a oreotului Chiralesului, Demetriu Mathe, oe care testatorul .. mai dedemult cunoscând una fidelitate (a sa)
~;,..,ceră de a nu răspîndi tainele si secrPtele dânsului ci acelea a le păstra in ascunsul animei", Ioan Maier a lăsat, cu
limbă de moarte, in faţa martorilor, c:salariul său de protopop de 100 fl. pe anul 1866 si'i intre în fondul bisericii greca-catolice din Bistriţa, la al cărui. altar
el a servit 36 de ani (ldem).

ANEXA nr. 6
Bistriţa,

20 februarie 1867

Lista cărţilor testate de Ioan Maier
seminariului greco-catolic
din Gherla.
Elen eul
Peste cărţile reverendissimului Ioane,
cândva Mayer, testate Seminariului diecesei gherlane.
1 Liber de bello Cathilinariq
2 Positiones de lege naturali
3 Compendium Historiae N aturalis
4 lnstitutiones Historiae Ecclesiasticae Torni II.
5 Jus Ecclesiasticum (Pehem :) Torni
II.
6 Gradus ad Parnassum
7 Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicurn
8 Magyar Gramatic
9 lnstitutiones Theologicae Torni III.
1O Institutiones ad Eloquentiam
11 Selecte Latini Sermonis
12 Theologia Moralis
13 Institutiones Interpretis Sacr.
14 Institutiones Arithmeticae
15 Theologia Moralis Universalis
16 Institutiones Logicae
17 Selecta Latini Serrnonis exemplaria
18 S. Dorothei Archimandriti institutiones asceticae
19 Andreae Riveti Cristici S. Libri
20 Elemen ta Phsicologiae Empyricae
21 Monitio Christiana politica
22 Eutropi Breviarum
23 Mare. Tull. Ciceronico Liber de officiis.
24 Kepes Naptar 1866-rol
25 Schematismus Ven. Cleri Diocesae
Blasiensis
26 Decretum Tripartitum Verboczianurn
27 Program des ·Ev. Ober Gymnasium
in Bistritz
28 Erd. Kepes Naptar pro 1853
29 Calendariu den anul 1854
30 Propenticon honoribus Samuelis
Vulcan
31 Barclaii Argevis
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Sig.

Bistriţii

R-m D. Ioana Majer, prot. Bistr., fără nici
o scădere în ziua de astăzi le-am primit

20 feb. 1867

Alesandru Silaşi
v. protopop
parochul

Gherla, 1 Martie 1867
Victore Mihalyi

Demetriu Mathe
g. catolic

Profesore de Teologie ca
bibliotecar seminarial

Chiraleşului

Subscrisul recunosc că cărţile aci înşirate şi numite de la M.O.D. Alesandru
Szilaşi, protopopul surogat al Bistriţei, ca

Arh. St. Cluj, F. Ep. gr. - cat, Gherla,

1867-650.

esecutorele testamentului a repausatului

UN INTELLECTUEL DE BISTRIŢA
AU XIX-E SIECLE, IOAN MAIER
(Resume)
Ne le 6 janvier 1782 dans le village de
pres de Blaj, Ioan
Maier frequente la Theologie a Blaj, ensuite il este pretre 20 ans dans le village
de Veza. En 1830, il est nomme pretre
par l'eveque Ioan Bob, ensuite archipretre
de Bistriţa ou il reste jusqu'a sa mort
survenue le 9 janvier 1867.
En suivant sa formation scolaire, sa situation materielle, ses preoccupations intellectuelles, ses rapyorts avec les autorites,
Bucerdea-Grânoasă,

ses devoirs canonique et lai:ques, on peut
etablir une radiographie de la societe
roumaine apartenant a l'Empire, de la
moitie du XIX-e siecle. Il ressort, des documents presentes, les conditions sociales
precaires de la paroisse greco-catholique
de Bistriţa, la situation materielle precaire du pretre, l'etat deplorable l'ecole
roumaine de la viile et les efforts que le
pretre de cette communaute depose en
vue d'ameliorer cet etat de fait.
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SOCIETATEA "TRANSILVANIA"- FILIALA
(1878-1900)

BISTRIŢA

LAZAR URECHE

Societatea !! Transilvania", a cărei temelie s-a pus la 3/15 mai 1867 cu prilejul aniversării a 19 ani de la Marea Adunare
Naţională de la Blaj a avut un rol remarcabil în formarea unei clase româneşti de
mijloc în Transilvania. Acţiunea în sine
şi concretizarea ei, reprezintă, fără îndoială, un act de reuşită românească.
Iniţiată de către fruntaşi ai revoluţiei de
la 1848, transilvăneni de origine, precum
August Treboniu Laurian, Alexandru Papiu Ilarian şi Aron Florian, Societatea
"Transilvania" şi-a propus să împlinească
prin armele culturii" unele deziderate
naţio~ale nerezolvate în anii revoluţiei de
la 1848-1849. Avînd iniţial numele de
Constanţa", schimbat apoi, în urma dezbaterilor din 27-28 iunie 1867, în "Societatea Transilvania pentru ajutorarea studenţilor români din ţările de peste Carpaţi", ea a fost condusă de către un comitet format din profesori ai Universită
ţii din Bucureşti printre care erau şi transilvăneni. Preşedintele societăţii a fost ales Papiu Ilarian, iar vicepreşedinţi V.A.
Urechia şi Paul Cernătescu.
Cu prilejul adoptării noului nume s-au
aprobat stautele şi programul societăţii, al
cărei ţel era strîngerea legăturilor frăţeşti
dintre tineretul studios din toate provinciile româneşti, sprijinindu-se, deocamdatătă, continuarea studiilor de către studenţii români transilvăneni de la academii şi
universităţii lipsiţi de mijloace materiale 1.
Absolvenţii se obligau să-şi desfăşoare activitatea "în partea locului", fondurile societăţii fiind realizate din cotizaţii.

La 12 februarie 1878, statutele se modiajutoarele extinzîndu-se şi asupra
tinerilor "aplicaţi la arte, industrie, comerţ şi meserii" 2 • Pentru a pune în practică acest deziderat, Societatea "Transilvania" a luat contact cu "Astra" şi cu reuniunile meseriaşilor romani din Ardeal :
"Asociaţia pentru sprijinirea învăţăceilor
şi sodalilor români meseriaşi din Braşov"
(înfiinţată în 1868), "Reuniunea sodalilor
romani din Sibiu" (înfiinţată în 1867) şi
"Reuniunea sodalilor români din Cluj" (înfiinţată în 1871).
Formarea comercianţilor şi meseriaşilor
români din Transilvania devenise şi un
imperativ politic, atît pentru consolidarea social-economică a românilor, cît şi
pentru creşterea numărului alegătorilor
români, căci, în virtutea legilor electorale
în vigoare, meseriaşii erau scutiţi de censul cerut ţăranilor şi puteau deveni un
sprijin în lupta parlamentară pentru promovarea intereselor româneşti 3 . Pe de
altă parte, gruparea meseriaşilor români
în aceste reuniuni reprezenta o piedică în
calea deznaţionalizării tinerilor români nevoiţi să lucreze în atelierele patronilor de
alte naţionalităţi"· Pornind de la aceste
considerente nu este întîmplător faptul
că şi mişcarea naţională românească din
vechea Românie a susţinut material formarea acestei categorii sociale de mijloc.
!n acest sens, Societatea "Transilvania" a
stăruit, prin intermediul "Astrei", pentru
formarea unui comitet, compus din trei
fică,

2 Ibidem, 1870-1880,
Bucureşti, 1880,
p.
112-125.
:l Vasile Netea, Lupta românilor din Transilnania pentru libertJtea naţională, (1848-1881),
Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 295.
4 Ibidem, p. 297.

1 Vezi Actele Societăţii "Transilvania" pentru ajutorul studentilor români din Transilvania şi părţile ei; Cartea I, Bucureşti, 186'7, p.
5-7.
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unde lşi făceau ucemc1a, Intre aceştia exi.stind de altfel un contract ferm.
Incă de la înceout (1878), Comitetul din
Bucureşti a distribuit a!'lual opt ajutoare
pentru districtul Bistriţei 9, reprezentînd
o pătrime din cele destinate Transilvaniei
pentru învăţarea meseriilor.
După constituirea Comitetului "Transilvania" pentru districtul Bistriţei, acesta
a trecut la recrutarea tinerilor ce ar putea beneficia de această facilitate. La inceput, chestiunea s-a desfăşurat anevoios.
Deci, nu pare întîmplător că primii ani ai
distribuirii ajutoarelor Societăţii ., Transilvania", sunt ani de căutări, ca, în cele
din urmă, să se ajungă la o anumită stabilitate în alegerea tinerilor vrednici de
însuşirea mes0riilor preconizate de Societate.
Actele păstrate în filiala Bistriţa a Societăţii "Transilvania" nu sunt prea edificatoare privind acordarea primelor ajutoare. Totuşi, se poate afirma că în anul
1878 au beneficiat de astfel de stipendii
4 tineri 10, pentru că în cel următor numărul acestora să ajungă la 7 11.
In anul 1879, presedintele filialei Bistriţa înaintează "rugarea" către "frăţiile
noastre peste Carpati" pentru a acorda şi
o bursă ,,:pe tărâmul ştiinţelor înalte" pentru tînărul de mare speranţă Dănilă Sânjoan, întrucît Fondurile grănicereşti care
acordă stipendii 5i pentru şcoli mai înalte
trec prin mari dificultăti materiale 12. Comitetul din Bucureşti răspunde la 16 octombrie că astfel de burse au fost "epuiza te" şi că i s-ar putea acorda anul viitor pe bază de concurs 13.
Tinerii selectati pentru ajutoare trebuiau să primească girul comitetului de la
Bucureşti. Ajutorul consta în 50 de florini anual şi, de regulă, aceştia se expediau trimestrial. Comitetul filialei Bistrita
trebuia să prezinte dări de seamă anuale
asupra modului cum au fost utilizaţi banii. Durata susţinerii cu ajutoare se intindea pe 3-4 ani, in funcţie de meseria a-

persoane. pentru ţinutul Bistriţei, care să
lucreze "in atingerea scopului" propus 5 .
Potrivit noului statut al Societăţ.ii "Transilvania" elevii români desemnati să înveţe meserii primeau un stipendiu anual
de 50 florini v.a., durata studiilor fiind de
3-4 ani. Stipendiile erau acordate prin
concurs. Candidatul trebuia să depună comitetului districtual al Societăţii ,,Transilvania" natestatul de botez" din care să
rezulte că este român, "testimoni ul" şco
lar, "testimoniul de pauperitate", atestatu! medical din care să reiasă că este sănă
tos, contractul original încheiat cu maistru! care-I învaţă meseria precum şi declaraţia părinţilor prin care aceştia îşi asumau răspunderea că fii lor îşi vor însuşi meseria pentru care candidează 6.
In urma adresei Comitetului Societăţii
din Bucureşti, datată 28 iunie 1878, la 3/15
iulie din acel an s-a constituit Comitetul
Societăţii "Transilvania" pentru ţinutul
Bistriţei 7.

In protocolul de înfiinţare al acestuia se
consemna faptul că el s-a constituit analog
celor din Braşov şi din Sibiu şi că mc:nbrii lui s-au decis că pe cît îi vor "concede puterile şi împrejurările să conlucreze
la satisfacerea nobilei şi patrioticei intenţiuni a promovării Societăţii s. Activitatea
comitetului a fost coordonată din Prundu
Bârgăului şi nu din Bistriţa cum ar pă
rea firesc ca sediul al comitatului Bistrita-Năsăud datorită faptului că membrii acestuia locuiau şi activau în Prundu Bârgăului : Teodor Vrasmaş - preot,
Nicolae Hangănuţ - medic şi Iacob Onea
- directorul scolii normale. Toţi au înţeles însă să "conlucreze" la promovarea
idealurilor societăţii in znna Bistriţei şi
Năsăudului.

Principala atribuţie a comitetului era
aceea de a administra şi a distribui ajutoarele destinate "învăceilor" de rneserii,
aleşi desigur pe baza de concurs. A:utoarele se plăteau, contra chitanţă, me':'terilor
5 V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală romdnească pentru Unirea din 1918, Ed. Ştiinţi
fică, Bucureşti, 1968, p. 205.
6 Arhivele Statului Bistriţa, fond Societatea
"Transilvania" pentru ajutorul studenţilor români din ţările de peste Carpaţi - Filiala Prundu Bârgău1ui, inv. 17, f. 3.
7 Ibidem, inv. 1, f. 1.

Ibidem, f. 5.
Ibidem, inv. 2, f. 1.
u Ibidem, f. 15.
12 Ibidem, f. 11'--12.
H Ibidem, f. 13. Dănila Sânjoan a primit

9

JO

o bursă din Fondurile grănicereşti năsăudene
pentru ştiinţe juridice tncepând cu anul 1880
(idem, fond Fondurile grănicereşti năsăudene,
Registrul nr. 16/1880, f. 40).

a Ibidem.
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nicilor, cerea comitetului filialei Bistriţa
să arate dacă "sunt cauze care silesc pe
invăţăcei la deznaţionalizare" şi care ar
fi mijloacele "ni>nerite a impiedica aceasta" n. Răspunsul filialei a fost că aici
"cauze care ar sili pe învăţăcei la dezna ..
ţionalizare nu sunt deloc, fiind tinutul curat românesc şi şcoale în toate comunită
ţile asemenea româneşti, aşa cât şi profesioniştii şi negustorii străini aşeza ţi de
mai înainte prin comune fără voie se românizează". Se soEcită, însă, un
sprijin
mai substanţial din partea societăţii, care
ar duce la ,,consolidarea stării meseriaşi
lor români", căci învăţăceii susţinuţi prin
ajutoare fiind cu toţii mizeri cu greu se
pot stabili ca maeştrii de sine stătători.
lipsindu-le mijloacele pentru a-şi procura
cele trebuincioase" fB.
Până în anul 1891 preşedinte al filialei
Bistriţa a fost Teodor Vrăşmaşiu, care, fiind bolnav, s-a retras dln această functie
in acest an. Cu acel prilej, fostului preşedinte i s-au adus şi unele obiecţii legate
de administrarea ajutoarelor, in sensul
că acestea au fo:>t orientate în mai mare
măsură spre tinerii din Valea Bârgăului
în dauna celor din alte zone ale ţinutului.
De aceea, în scrisoarea din 14 octombrie
1891 a preşedintelui Societăţii "Transilvania", Paul Cernătescu, trimisă protopopului Simion Monda din Prundu Bârgău
lui, îl roagă pe acesta să convoace ,,pe toţi
membrii cari au subscris această adresă" într-o şedinţă care să aleagă un nou
comitet "compus din cel puţin 5 membrii",
adăugând că "doreşte ca în acest nou comitet să figureze şi doi din Năsăud" şi
pentru că din zisa adresă reiese că noi
am dat suma de 400 florini anual numai
pentru elevii din valea Eârgăului, ceea ce
nu este exact. căci noi am format acolo
numai un centru cu care să stăm în corespondenţă după cum am făcut cu Braşovul, Sibiul şi Clujul, însă am inteles că
oriunde se va găsi peste Carpaţi vreun bă
iat care să merite ajutoruL să se ajute" 1!1.
Noul comitet al filialei Bistriţa, constituit la 21 octombrie 1891, era compus din
7 persoane : protopopul Simion M onda,
preşedinte, învăţătorul Eliseu Dan, secretar, Nicolae Hănganuţiu, medic. cercual,

leasă. La inceput erau alese opt meserii.
iar din martie 1882 tinerii puteau urm;J.
şi altele care nu intrau in cele nominalizate Ia început t~.
Printre meseriile alese se numărau cele
de cizmar, fierar, croitor, rotar, tinichigiu,
argăsitor, brutar, măcelar şi chiar fotograf. Ucenicii trebuiau să aibă 4 clase primare sau 3-4 normale. Comitetul Societăţii "Transilvania" urmărea modul in care
tinerii îşi însuşeau meseriile şi dacă scopul în plan naţional are finalitatea proiectată. La 14 iunie 1885, de pildă, Comitetul
Societăţii "Transilvania'· trimite o adresă
filialei Bistriţa în care arată că "parte din
elevii susţinuţi de noi se pierd pentru naţiune cu deosebire după ce ajung calfe
(sodali) adică devin neromâni. Poate informaţiunile noastre să fie greşite şi am
dori din toată inima să fie căci într-adevăr ar fi foarte trist, că noi cu sudoarea
noastră ştim pînă la ce punct Dumneavoastră puteţi sau sunteţi în stare de-a
exersa un control asupra lor "şi" să ne
dati oricari desluşiri" 15.
In scrisoarea de răspuns, Teodor Vrăş
maşiu arăta că elevii bursieri ai filialei
au fost angajaţi să înveţe meseria în majoritate la meşteri sasi din Bistriţa şi numai unul la Cluj". Sasul - se arata in
scrisoare - nu şi-a bătut capul ca să deznaţionalizeze, căci ideea
aceasta fatală
pentru noi şi pentru saşi o cultivă din răs
puteri alţii care au şi puterea nemărgini
tă in privinţa aceasta, iar ce se ţine de
elevul din Cluj despre acela sunt imprejurările în care se află că nu se va denega naţiunea" 16.
Mai târziu, la 29 septembrie 1889, conducerea societăţii "Transilvania", interesată de păstrarea fiinţei naţionale a uce14 Idem, fond
Societatea "Transilvania",
inv. 5, f. 2.
15 Ibidem, inv. 8, f. 3.
IG Ibidem, f. 8. Elevul de la Cluj despre
care este vorba in scrisoare se numea Macedon
Rurduhos din localitatea Rebrişoara şi făcea ucenicia de măcelar. Dealtfel, in 1882, când a
fost selectat pentru a primi ajutor, T. Vrăşma
şiu scria conducerii Societăţii "Transilvania" că
meseriaşii din Bistriţa, Dej, Reghin şi Târgu
Mureş ~n-au voit a primi tineri robâni la meseriile de pălărieri, mesari şi tâmplari" şi cu
,.protecţia D-lui Alexandru Bohăţel, fost căpi
tan suprem al Districtului Năsăud, care locuieş
te la Cluj, s-a putut aşăza Macedon. Burduhos
la mesariul Sadowiszkp în Cluj" (Ibidem, inv.

Ibiliem, inv. 12, f. 6.
Ibidem, f. 9.
19 Ibidem, inv. 14, f. 5.

17

18

6, f. 3).
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Iacob Onea. directorul Scolii normale, (toţi
patru din Prundul Bârgăului). Anchidiu
Candale, preot în Bistrita Bârgăului, Gavril Tripon avocat in Bistriţ.a şi Clement
Grivase, învăţător in Năsăud, membri 2o.
Comiteul Filialei Bistriţa şi-a desfăşu
rat activitatea până în anul 1900, când Societatea "Transilvania" încetează distribuirea burselor pentru studenţi şi elevii meseriaşi. întrucât după terminarea studiilor
aceştia nu mai găseau locuri de muncă în
"partea locului", solicitând, astfel derogări de la articolul 4 din statute 21.
In cei 22 de ani, Comitetul filialei Bistriţa a distrib'Jit ajutoare de studii în valoare de 8.300 florini valută austriacă. Ele
au fost concretizate în 207 stipendii, reprezentând o medie de 9,8 stipendii pe an,
depăşind, astfel, numărul de 8 repartizat
de către comitetul de la Bucureşti. Lucrul
se explică prin faptul că începând cu anul
1894 s-au acordat 13, 14 şi chiar 15 aju:'U

21

toare ·anual, întrucât numărul candidaţilor
prezenţi la concurs a crescut vertiginos.
Aşa, bunăoară. pentru un ajutor vacant·
în anul 1885 au concurat 20 de tineri 22 .
In aceste condiţii comitetul Filialei Bistriţa a încercat să ajute c5.t mai mulţi candidaţi pentru învăţarea meseriilor, dar cu
aceiaşi 400 de florini repartizaţi
anual.
Prin urmare cuantum-ul ajutorului a scă
zut. Meseriile învăţate erau, de regulă,
cele specifice mediului rural. unde, dealtfel, tinerii se intorceau şi la practică.
Deşi cu fonduri
modeste, Societatea
"Transilvania" a contribuit în cei 22 de
ani, la formarea. apreciem noi, a circa 60
de meseriaşi români în ţinuturile Bistriţei
şi Năsăudului. Conjugate însă cu celelalte
eforturi, cele ale Fondurilor grănicereşti
năsăudene sau ale unor fundaţii particulare, realizările în formarea unor categorii sociale de mijloc în această parte a
Transilvaniei sunt remarcabile.
22 Arhivele Statului Bistriţa, Fond Societatea .,Transilvania", inv. 8, f. 7.

Ibidem, f. 15-16.
V. Curticăpeanu, Op. cit., p. 203.

LA SOCIETF: "TRANSYLVANIE"- LA FILIALE DE BISTRITA

-ResumePour aider les jeunes de Transylvanie qui
suivaient des cours universitaires on etudiaient dans des differentes ecoles de metiers, mais qui etaient etaient depourvus
de moyens materiels, a l'initiatives dAugust Treboniu Laurian, Alexandre Papiu
Ilarian et Aron Florian, on a institue en

1867, la Societe "Transylvanie", dont le
siege etait a Bucarest.
Dans la region de Bistrita, cette societe
est active a partir de 1873. Par 1 intermediaire de cette organisation certains jeunes-gens du departement beneficient des
aides pour pouvoir apprendre certains
metiers.
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CULTURA ŞI RECLAMA LA ODORHEI
IN ANII INTERBELICI

CORNEL CRACIUN

din acelaşi an : 1692 4 . Graţie dotării lui
industriale - cu accent pe valorificarea
fondului forestier, a societăţilor culturale,
şi, mai ales, a staţiunilor de tratament
vestite peste hotarele ţării - judeţul şi
oraşul său reprezentativ ne vor furniza
o plăcută surpriză în ceea ce, priveşte investiţia de inteligenţă şi de spirit comercial existente aici pe durata anilor interbelici. Panorama oferită cu ocazia: prezentului studiu este menită să vină în imediata completare a cercetărilor deja finalizate pentru Miercurea-Ciuc.
Intenţia
noastră găzduită cu atâta generozitate
de editorii acestei reviste - este aceea de
a reface, pe durata câtorva "episoade",
dimensiunile reale ale melanjului emblematic dintre cultură şi reclamă în Secuimea perioadei interbelice. Conştienţi că
prezentăm lucrurile doar din perspectiva
imaginii româneşti a epocii, facem cuvenita trimitere la cercetările întreprinse
de un ilustru coleg de la institutul de istorie clujean, respectiv - oferim oportunitatea celor interesaţi în descifrarea zonei să ne completeze.
Fructificând izvoarele documentare româneşti este normal ca centrul de greutate, în privinţa situaţiei culturale, să fie
axat pe evoluţia etniei mai sus-menţio
nate. Deşi plasat în prim-plan, vis-a-vis
de situaţia zonală a Secuimii, Odorheiul
face o figură tipică de oraş provincial. Dotat cu instituţiile de învăţământ laic şi
confesional necesare unei reşedinţe de judeţ, cărora li se alătură asociaţii culturale şi de binefacere, societăţi sportive şi
de agrement, oraşul îşi consolidează -

Odorheiul Săcuiesc (Szekely-Udvarhely) semnifică un teritoriu aparte .~n
dezvolarea sud-estului Transilvaniei, fiind - aşa cum informa una dintre marile realizări enciclopedice de dinaintea
primului război mondial - ". .. cel mai
însemnat loc al Săcuilor de la aşezarea
lor în Transilvania" 1. Evoluţ.ia demografică a aşezării nu est~ una deosebit de
spectaculoasă,
înscriindu-se între nişte
parametrii absolut fireşti, aşa încât la interval de 40 de ani suntem departe de a
putea înregistra dublarea potenţialului
uman al oraşului 2. !n ceea ce priveşte
structura etnică, aceasta este în permanenţă favorabilă elementului secuiesc :l cu specificarea existenţei unui raport mult
mai echilibrat faţă de români la finele
deceniului patru al secolului al XX-lea.
Capitală a judeţului cu acelaşi nume,
oraşul adăposteşte câteva monumente istorice de cea mai mare importanţă este suficient, credem, să cităm ruinele
castrului roman descoperite în curtea liceului "Şt. O. Iosif", biserica cu colegiul
reformat clădit de Sigismund Bathory şi
mănăstirea
franciscană toate datând
1 C. Diaconovich, Enciclopedia Română, III,
Sibiu, 1904, p. 442.
2 De la 5476 locuitori cf. recensământului
din 1896 - C. Dioaconovich, O]J· cit., p. 442 la 8440 locuitori în 1936 -- cf. Enciclopedia României, II, Bucureşti, 1938, p. 644.
:J De la aproximativ 5123 de locuitori din
totalul de 5476 (1896) - unde elementul românesc reprezenta doar 1,3 % (71 locuitori) - la
aproximativ 7000 dintr-un total de 8440 (1936)
- unde elementul românesc reprezenta aproximativ 14 % (1101 locuitori). Vezi în acest
sens articolul "Comerţul românesc în Odorheiu' din GAZETA ODORHEIULUI, V, nr. 167/
31 iulie 1935, p. 4.

4

Enciclopedia Homâniei, II, Bucureşti, 1938,

p. 644.
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a fi Gheorghe N. GÂRNEŢIU - proprietarul, vreme de mai mulţi ani, al celui mai important stabiliment tipografic
din oraş 8 . In fine, profesorul Ion STERIOPOL - venit la Odorhei de la Sighişoara în anul1926- este cel care conduce, timp de 14 ani, destinele liceului
"Şt. O. Iosif" şi cel care coordonează
munca organizatorică a Despărţământu
lui local "ASTRA" 9.
Pe nesimţite, ne-am insinuat în spaţiul organizatoric
cultural al oraşului.
Reţeaua
educaţională era dominată de
prestaţia dascălilor de la cele două licee
din oraş : "Şt. O. Iosif" 10 şi romana-catolic 11• Mai exista o excelentă Şcoală de
Arte şi Meserii - condusă de inginerul
George NESTOR - gimnaziul de fete
"Anastasia Şaguna" şi şcolile primare de
fete şi de băieţi. La 2 aprilie 1931 se
pun bazele Federaţiei corpului didactic
din judeţ, organism cu funcţiuni sindica-

in timp - o elită intelectuală, din rândurile căreia se selectează adevărate "personalităţi" care modelează, prin exemplul propriu, o anumită traiectorie intelectuală fundamentală. Aşa cum am stabilit, ne vom referi, prevalent, la rezultatele înregistrate de etnia română. Din
dcest punct de vedere îi putem plasa in categoria amintită- pe următorii : Ion
BANU, Mihai CONSTANTINESCU, Octavian M. DOBROTA, Gheorghe E. GÂRNEŢIU şi Ion STERIOPOL. Dacă observaţi, numele le sunt transcrise în ordine
dlfabetică pe această cale evitând posibilele, dar nu întotdeauna reuşitele, ierarhizări superlativiste. Ion BANU a fost
un cadru de nădejde al colectivului profesoral de la liceul de băieţi "Şt. O. Iosif". Activ pe multiple planuri 3, el se remarcă ca unul dintre catalizatorii investiţiei de inteligenţă românească în Secuime. Avocatul dr. Mihai CONSTANTINESCU îndeplineşte funcţii administrative la cel mai înalt nivel, dar se impune
prin intermediul travaliului depus în calitate de preşedinte al societăţii' corale locale "DOINA" <i. Director al liceului de
băieţi "Şt. O. Iosif" pe durata primilor
trei ani de funcţionare, Octavian M. DOBROTA este un ferment al ziaristi cii româneşti din Secuime 7• Pe o linie de conduită asemănătoare, însă cu mult mai
ataşat de lumea comercială, se dovedeşte

J Institutul de arte grafice "MINERVA".
In plus, el a funcţionat ca responsabil al publicaţiilor SECl'IMEA (1931-19:35) şi continuarea
aeesteia, respectiv seria a doua din GAZETA
ODOIUIEIULUI (1935-1940) ; a fost preşedinte
al Societăţii Vânătorilor in 1938 ; secretar judeţean al F.R.N. re~ortul industrie şi comerţ (1939-1940) ; director al Cooperativei de
consum .,FuHcţionarnl public' (1940), fiind distins cu "Meritul Industrial şi Comercial' el. 1,
in anul 1940'J Preşedinte al
Despărţământului ASTRA
Odorhei (1935-1940) : primar în 1936 şi 1937 ;
membru al Oficiului judeţean de turism (1935) ;
consilier orăşenesc in mai multe rânduri începând cu anul 1932; membru in comitetul
FOR (19:1J) ; preşedinte al LAR (1935) ; regizor al spectacolelor puse în scena de elevii liceu;ui de băieţi "Şt. o. Iosif" şi poet (volumul
de versuri Credinţe ucise, Sighişoara, Editura Miron Neagu, 1940. Pentru meritele sale
deosebite a fost decorat cu "Crucea comemorativă" şi medalia "Victoria" in anul 1933.
Il' Octal:ian M. Dobrotă director aici intre 6 noiembrie 1923 ş! octombrie 1926 ; Ion
Steriopol - director Intre octombrie 1926 şi
1940 ; Ion 13anu ; R. Tramsch (profesor de muzica) ; Eber~ Andrei ; Ion Mureşan ; Aurel Nanu, Dumitru Stan (profesor de muzică) ; 1. Strutinsky (profesor de desen) ; Hacic Panichian
(profesor de muzică) ; I Creangă şi Gheorghe
C. Radu.
11 Szlăvik Francisc - director al liceului
până la decesul său din anul 1931 ; Bir6 Ludovic director între februarie 1932 si decembrie 1935. când demisionează ; Kiss · (profesor de muzică) şi J6sza Ioan (profesor de limba română autor al numeroaselor traduceri din
literatura maghiară ce apar in presa românea~că a epocii).

5 Cf. datelor extrase din presa epocii. Ion
BANU a fost preşedinte al Ligii Anti Revizioniste (LAR) locale : membru în comitetul Şcolii
de ucenici (1935) ; preşedintele Asociaţiei profesorilor din judeţ şi al Federaţiei corpului
didactice (1931) ; conferenţiar cu prilejul seriilor de acţiuni culturale organizate de DesP.ăr
ţământul ASTRA Odorhei.
li Pe durata anilor 1929-1940. A mai fost
primar în anul 1933 ; p1·efect în 1937 ; secretar
al Despărţământului ASTRA Odorhei din 1925 ;
membru in comitetul Frăţiei Ortodoxe Române
(FOR) în 1933; redactor al gazetei POŞTA
(1926) ; regizor al unor spectacole de dilet•.-mţi
şi conferenţiar cu prilejul seriilor de acţiuni
culturale organizate de Despărţământul ASTRA
Odor hei.
7 Redactor al gazetei HARGHITA (1925) şi
la GLAS ROMANESC din regiunea secuizat<i
(1935) ; preşedinte de onoare al Cercului Tinerimii Române din Odorhei (1934) ; secretar al
LAR (1935) ; membru în comitetul Şcolii de
ucenici (1935) ; consilier orăşenesc in mai multe
rânduri - începând cu anul 1932; membru al
Oficiului judeţean de turism (1935) ; preşedinte
al Camerei de Muncă din Odorhei (1940) şi secretar al F-H N. local (1940).
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o Reuniune de Cântări înfiinţată în anul
1875. Corul respectivei instituţii se bucura de un binemeritat prestigiu 18 şi era
completat de o veritabilă Societate Filarmonică. Graţie
acestei stări de lucruri,
putem înregistra prestaţiile unor compozitori secui din Odorhei 19. Lor li se ală
tură stagiunile periodice ale unor trupe
de operetă din Tg. Mureş şi acompaniamentul muzical din marile localuri ale

le aflat sub dirijarea profesorului Ion
BANU.
De o mare importanţă a fost construirea - în data de 6 decembrie 1925 12 a Despărţământului local "ASTRA", sub
preşedinţia
protopopului greco-catolic
Ioan LASLO-LAURIANUL. Prin seriile
de conferinţe organizate în comun cu liceul de băieţi "Şt. O. Iosif", prin eforturile de diversificare a ofertei intelectuale
şi recreative făcute românilor din oraş tl,
prin interesul arătat mediului rural14.
Despărţământul
Odorhei al "ASTRE!"
şi-a justificat sprijinul constant primit în
anii interbelici.
Societatea de lectură a elevilor liceului "Şt. O. Iosif" 15 a încercat să cultive
talentele autentice autohtone şi să le dirijeze spre revistele de cultură româneşti
ale localităţii 16 . Efortul organizatoric era
menit, într-o mare parte, să contrabalanseze activitatea desfăşurată de către ,,Clubul de lectU1·ă al burghezilor" - reorganizat în decembrie 1925 de profesorul şi
deputatul SOLYMOSSY Andrei 17, respectiv propaganda
culturală din deceniul
patru a revistei "Szekelyseg".
In sectorul muzical, tradiţia organizatorică era de partea secuilor ce deţineau

oraşului.

In mediul românesc, pe primul plan
se situa societatea corală "DOINA" creată în anul 1929, dar a cărei evoluţie
a fost suficient de sinuoasă. Activizată pe durata anilor 1931-1934 - graţie
muncii depuse de către preşedintele ei,
av. Mihai CONSTANTINESCU, şi de dirijorul Dumitru STAN, societatea intră
într-un con de umbră în anii 1934-1937,
pentru a reveni spectaculos - odată cu
numirea învălătorului Ştefan STANCIU,
la pupitrul ei, din octombrie 1937. Adevărat portdrapel al acţiunii muzicale româneşti interbelice,
eforturile societăţii
corale "DOINA" sunt secondate prin travaliul muzicii militare a Regimentului 6
Jandarmi Odorhei. Creată în toamna anului 1930 şi intrată pe scena publică din
primăvara lui 1931, fanfara se impune
atât pe plan local - prin concertele numeroase şi acompaniamentul asigurat majorităţii festivităţilor locale, cât şi în
judeţ prin turneele şi sezoanele de
vară petrecute în marile staţiuni balneoclimaterice din Secuime.
Instituţiile de învăţământ îşi creează,
firesc, propriile lor ansambluri corale o notă suplimentară se cuvine formaţiei
liceului de băieţi ,,Şt. O. Iosif" 2°. Lor li
se alătură, într-o emulaţie benefică, formaţiile muzicale ale bisericii ortodoxe, ale
Şcolii de Arte şi Meserii şi a Cercului

12
Cf. HARGHITA. I, nr. 36/13 decembrie
1925, p. 2.
.
.
1:1 Invitarea unor personalităţi de talia lui
Vasile Goldiş (24 octombrie 1925), Dimitrie Gusti (15 iunie 1933) şi Virgil Madgearu (3 septembrie 1934) ; amenajarea terenului de tenis
din parcul oraşului - in colaborare cu Centrul
de im.trucţie al Regimentului 6 Jandarmi Odorhei (iulie 1936) şi seria de spectacole organi2!ate pentru susţinerea efortului de edificare a
catedralei ortodoxe din oraş - sfinţită la data
de 24 septembrie 1939.
11 Organizarea unor spectacole şi cicluri de
conferinţe, respectiv constituirea unor şcoli ţă
răneşti aşa cum a fost cea creată la 28 ianuarie 1935 în localitatea 1. G. Duca (Cristur)
pentru satele româneşti Vidacut, Săcel şi Feleag. Celor 25 de elevi ai respectivei şcoli le
erau predate o serie de materii interesante,
precum : edi.ICaţJe religioasă ~i limba română
(I. Salanţiu) ; istorie naţională şi limba română (G. Şerban-Comilă) ; medicina veterinară (dr.
Szilassy Eug~n) ; igiena (dr. Farkaş Al.), cf.
GLAS ROM"lNESC din regiunea secuizată, IV,
nr. 152/16 februarie 1935, p. 4.
15 CondU5ă pe durata deceniului patru de
cătr~. profesorii Ion Banu şi Gheorghe C. Radu.
•1> GANDURI
şi GAND NOU ambele
apărute pe durata anului 19:l5.
17 Cf. HARGHITA. I, nr. 35 6 decembrie
1925, P· 5.

~~'

Cu ocazia concursului corurilor ungude la Tg. Mureş, din 6-8 septembrie 1925,
corul secuiesc din Odorhei a ocupat locul doi
dintr-un număr de 31 formaţii muzicale participante, ibidcm~.nr. 23/13 septembrie, 1925. p. 2.
19 Marşul nnarghita" compus de dr. V. Peltzer (1925) ; feeria "Prinţesa" de C. Revay !il
A. Tomcsa : concertul compozitorilor locali din
2li iulie 193:, unde evoluează - alături de I.
Mihăescu V. Peltzer· şi I. Pilecki .
2u Dirijalil pe durata deceniului patru de
către I. Mih[lescu, n. Trausch. Hacic Panichian
- dupa ce în anii '20 s-a aflat sub bagheta
lui Ion Mureşan.
reşti
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Tineretului Român ASTRA. Din

această

•

perspectivă şcolară, trebuie să înregistrăm
o veritabilă echivalenţă a mediului secu-

iesc.
Mult mai tânără decât concitadinele
ei secuieşti "Harghita" şi CSM, asociaţia
sportivă românească "ASTRA" Odor hei 21
caută să se diversifice rapid pentru a
deveni un concurent de temut pe plan
local.
Pentru ocuparea utilă a timpului liber sunt extrem de indicate cele două societăţi de pescuit din oraş, Societatea Vânătorilor şi organizaţiile de turism 22 .
Capitalul după-amiezilor şi al serilor,
al zilelor de sărbătoare şi al sfârşiturilor
de stăptămână, este disputat cu ardoare
de către organele culturale, asociaţiile de
binefacere, de presă şi cinema, de trupele şi soliştii aflaţi în turnee, de asociaţiile operative şi de turism. In cele ce
urmează vom zăbovi puţin asupra ofertei societăţilor de binefacere.
Pe linia clasică de evoluţie se phsează organismele feminine : Societatea Femeilor Ortodoxe Române ~: 1 , Societatea
Femeilor Unitariene ~" şi Societatea "Crucea Roşie" - filiala Odorhei 2". O figură
aparte fac asociaţiile cu rol caritabil : una pentru profilaxia tuberculozei 26 şi o
alta pentru protecţia animalelor 2' (ecologie "avant la lettre" !). Prin intermediul
acţiunilor patronate serate artistice,
baluri, conlucrări cu ocazia sărbătorilor
religioase sau oficiale - respectivele organisme s-au implicat în viaţa culturalartistică a aşezării, sporindu-i cota de interes şi reuşind o prestaţie reparatorie la
nivel social de necontestat.

•

•

Ceea ce te frapează de la bun început
când parcurgi suita manifestărilor muzicale găzduite de sălile de spectacole din
Odorhei - liceul de băieţi "Şt. O. Iosif",
colegiul reformat, cafeneaua "Bucureşti"
sau cinematograful ROY AL - este lipsa
cvasitotalâ a comentariului la adresa programului prezentat. Fie că este vorba despre eforturile artiştilor locali, fie că sunt
amintite ansambluri sau apariţii individuale din exteriorul localităţii, rezultatul
este acelaşi ~ anunţul insistent al manifestării şi lipsa unei
recenzii a acesteia.
Pentru a sublinia cele asertate, am luat
trei exemple semnificative.
Aşa cum am enunţat în prologul studiului nostru, societatea corală locală
"DOINA" a fost cel mai activ ansamblu
muzical român interbelic din Odorhei. In
ciuda numeroaselor prezenţe scenice ce au jalonat anii deceniului patru 28 abia am putut desprinde un comentariu
extrem de firav, datorat prestaţie~ din
data de 18 decembrie 1931. Semnatarul
anonim (firesc!) al recenziei se aventura
să afirme " ... pricepătorii spun, că nici corurile locale ale minoritarilor n-au produs, ca artă, atâta cât prezintă "Doina" 29.
De vreme ce referirile elogioase au ca
termen de comparaţie existenţa unor ansambluri mult mai vechi ca durată şi,
evident, mai omogene, nu putem decât să
fim extrem de satisfăcuţi ... În aranjameniul Societăţii Femeilor Unitariene se
prezintă, în zilele de 3, 7 şi 9 decembrie
1932, feeria muzicală în 3 acte intitulată "Prinţesa". Realizată de un trio de
autori locali - G. Revay, Al. Tomcsa şi
S. Halmegyi - lucrarea pare a se bucura de un succes binemeritat (vezi reluarea ei în 3 spectacole succesive), lucru ce
nu reiese din comentariul ce-i este rezer\'Ut "recenzia având mai multe tangenţe
cu ... istoria artei :Jo ! ... Dintre numeroasele orchestre ce ţin capul de afiş la ma-

2\ Debutul ei r.ompetiţional se produce la
24 martie 1935, cu ocazia meciului de fotbal
de la Sighişoara organizat de gruparea românească locală "Aquila', încheiat cu scorul de
1-1, cf. GLAS ROMÂNESC din regiunea s~··
cuizată, IV, nr. 156/30 martie HJ35, p. 2.
~~ Societăţile "ASTRA' (octombrie 1936) şi
,,Păstrăvul" (mai 1938) ; Societatea Vânătorilor :
Societatea turistică a clubului .,Harghita" şi
Jficiul judeţean de turism (creat la 17 iulie
1835).
~:J Condusă pe ci ura ta deceniului patru de
doamnele Eugenia dr. Iliescu şi Ecaterina Băr
bat.
~!-1 Condusă de doamna Elena Ebert.
25 Condusă de doamna lda Andreiaş.
lG Condm.ă de doamna A. Bilciurescu.
'1.7 Condusă de doamna profewară Maria
Steriopol.

lG Concerte în datele de 22 martie 1931, 31
martie 1931. 2 aprilie 1931, 21 iunie 1931, 18
de~embrie 1!J:ll. 17 ianuarie 1932, 5 aprilie 1933,
Jt~' iunie 1930 şi ~ decembrie 19311.
:!'J SEClJIMEA, I, nr- 41/Crăciun 1931, p. 5.
•.\! ... In
prima pauză s~au tras la sorţi 20
ele tablouri ale harnicului şi talentatului pictor Vass Albert, care, în paranteză fie spus,
pregăteşte o serie de reproducţiuni după ta-
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rile localuri din oraş, pe durata deceniului patru, doar una singură are parte de
o prezentaţie la nivelul de reclamă corespunzător :
ansamblul de salon şi jazz
Sentkiralyi ALADAR care funcţionează la
cafeneaua "Bucureşti" 31.
In ciuda dimensiunilor reduse, Odorheiul este un oraş ce se poate lăuda cu
propriii lui compozitori. L-am menţionat
deja pe G. Revay, autorul feeriei muzicale "Prinţesa". Lui i se alătură profesorii
de muzică I. Mihăiescu şi J. Pilecki, respectiv dr-ul V. Peltzer - cel ce a compus în anul 1925 marşul "Harghita". Fapt
semnificativ, ultimii trei compozitori s-au
reunit cu ocazia concertului din 26 iulie
1935, ocazionat de strângerea fondurilor
necesare zidirii biser~cii greco-catolice din

despre Nicolae Hevessy 35 sau compania
Gaspar 36, produsele oferite spre consum
erau extrem de asemănătoare şi de o calitate scăzută - lucru revelator pentru
nivelul de apreciere al publicului spectator. Pe o linie asemănătoare de conduită evoluau şi ansamblurile locale 3 i de unde putem concluziona asupra "uşu
rinţei" de compunere a repertoriului, atât
în cazul stagiunilor, cât şi a producţiilor
ocazionale. In atari condiţii, se poate pune
o întrebare firească : au existat şi spectacole de excepţie ? s-au produs şi artişti
ori ansambluri de renume ? Cu regret,
brie), "Bal la Savoy" (18 septembrie) ; martie
1935- operetele: nAventuri la 'Napoli" (11 martie), _"Inima de mamă" {12 martie), "Iubeşte-mă
drăguţă" (13 martie), "Floarea sălbatică" şi "0

oraş 32 .

noapte veselă" (17 martie). "Fata Necunoscută"
(18 martie), "Să ne iubim unii pe alţii" (19 martie); septembrie 1935 - operetele : "Vioreaua
din Montmartre" (12 septembrie), ,.Trei bălăuri"
(13 septebrie), "Viki" (14 septembrie), "Eu şi
fra~ele meu' şi "Cine îndrăzneşte, câştigă" (1
septembrie) ; 27 martie - 3 aprilie 19-10 cu un
program format din operetele: "Cânth Volga",
"Serenada de pustă", "Al cui copil sunt eu",
"Dro~arul" şi "Contesa Mariţa'.
:;5 Stagiuni în iunie 1931 operetele : "Lampa ldz (19 iunie), "Victoria" (20 iunie), ,.Kirdlpne r6zsdja" (21 iunie), "Pillango fohalilnagy"
(2fi iunie), "Evreul rătăcitor' (27 iunie), "Barul
minune" (28 iunie) ; aprilie 1932 - operetele :
"Calul Alb" (14 aprilie), "Mireasa din Torock6"
(15 aprilie), "'Irandafirul din Haway" (16 aprilie), "Ce minte vioaie (17 aprilie) ; septembrie
1937 - operetele : "Iubire trecătoare" (18 septembrie), "Cad frunzele" (19 septembrie), "Femeia romantică' (21 septembrie).
:16 Stagiune în septembrie-octombrie 1925,
cu operetele : "Cele trei graţii" (18 septembrie),
"Rafinată e fata" (19-20 septembrie), "Madam
de Bisson" (21 septembrie), "A cui iubită sunt
eu !" (25 septembrie), "Slovacul cârpaciu" (26
septembrie), ,.Regina nopţii" şi ,,Ciobanul" (27
septembrie), "Căpitanul cdntăreţ" (28 septembrie), "Elssler Fanny" (2 octombrie), "Drotarul"
(3 02tombrie), "Ciohănaşul' şi "Notarul din Peleske" (4 octombrie), "Gul baba" (6 octombrie),
"Postas Katiucza" (8 octombrie). Vedeta ansamblului a fost artista Gaal Piri, secondată de
Lazar Hilda.
Jl Reuniunea secuiască de cântări din localitate prezintă spectacole cu operetele : "Copiii schimbaţi" (26 decembrie 1925), "Ripp van
Winkle" (sfârşitul lunii ianuarie 1926), ,.Zboară
rândunica mea" (22 octombrie 1931)· "Contesa
.'Hariţa" (2f! şi 31 martie HJ32) ; Societatea mulicală a unilarienilor joacă în zilele de 3, 7
şi 9 decembrie 1932 feeria muzicală "Prinţesa",
iar ansamblul elevelor gimnaziului "Anastasia
~aguna" pune în scenă la 17 iunie 1939 feeria muzicală "Fetiţa Orfană", compusă de
profesorul Nicolae Oancea din Sibiu.

Alături

de cei deja citaţi există şi
alţi oameni de muzică de cea mai bună
calitate. Este vorba, în primul rând, despre dirijorii unor societăţi corale prestigioase- aşa cum au fost : Dumitru STAN
şi Ştefan STANCIU la "DOINA", Ion
MIHAESCU şi Rudolph TRAUSCH la liceul de băieţi "Şt. O. Iosif", KISS la Societatea Secuiască. Urmează un conducă
tor constant al ansamblului muzical al
Regimentului 6 Jandarmi Odorhei - lt.
Petre RADULESCU, căruia îi pot fi asociaţi doi organizatori cu rosturi fundamentale în evoluţia domeniului liric local: avocatul Mihai CONSTANTINESCU,
preşedintele societăţii corale "DOINA", şi
dr. VOSZKA Ştefan - omologul său de
la Societatea Filarmonică şi Reuniunea
Secuiască de Cântări.
Un loc aparte în peisajul muzical anual local 'îl acopereau trupele de operete
maghiare. Fie că era vorba despre dr.
Iuliu Ferenczy 3:!, de Kalman Battyan :14.,
blourile nemuritorului N. Grigorescu", ibidem,
Il, nr. 83/9 decembrie 1932, p. 2.
Jl Ibidem, lV, nr. 119/2G februal'ie
193'1,
P· 4.
:ll GAZETA ODOHHEit:LUI, V. nr. 1G731
iulie 1935, p. 1.
JJ Prezent pe scena locală in octombrie
1932 ; mai 1933 : octombrie 1933 ; mm·tie 193·1
- operetele: "Poftiţi intraţi" (14 martie), "Cirw
e tata ?" şi "Fereastra deschisă" (16 martie), "Csipetkc' (li martie), "Un sărut şi altceva nimic"
1 18 martie). "Tinereţea" (19 martie). Vedeta an;amblului este artista Băske Pinter.
34 Stagiuni în septembrie 1934 opereLele: "Crinul galben" (15 septembrie), "Fereas-rra deschisă" şi "Dună1·ea albastră" (16 septem-
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serveşte - lucru ce reiese şi din punerile
in scenă ale unor spectacole jucate de elevi. Fără a ambiţiona prea mult, el regizează piese de bună factură 41 ce sunt
prezentate cu ocazia sărbătorilor naţiona
le de peste an. Alături de colegul său
Ion BANU.. care coordona evoluţia Societăţii de lectură a elevilor
liceului
"Şt. O. Iosif", Ion STERIOPOL dinamizează tânăra mişcare culturală a oraşu
lui printr-un model de conduită profe-

trebuie să constatăm faptul că Odorheiul
a fost ocolit de marile turnee, a fost neglijat de soliştii de evidentă calitate. Unicele excepţii - pe care le semnalăm doar
ca simple anunţuri neconfirmate de recenzii ulterioare - le aparţin baritonului Hieronim de Casteloni de la Opera
Română din Bucureşti 38 şi tenorului Adrian Cârţiu, care, după ce concertează în
Praid şi Sovata în anul 1935, este prezent
şi pe scena din Odorhei pe 2 februarie
1940 39 • Marile oferte ale genului rămân
aici, pe durata deceniilor interbelice, cele
ale trupelor de operetă maghiare şi ale
orchestrelor de salon din marile localuri - ce au şi ele aceiaşi provenienţă.
In rest, oricât de meritorie, doar prestaţia ansamblurilor locale. Nu lipsecrte entuziasmul, dar este el suficient ?

•

•

sională ireproşabilă.
Celor mai mulţi

le va veni e:xtrem de
dificil să înţeleagă de ce a fost ocolit
Odorheiul de către marile turnee de propagandă culturală. Fiindcă, cu o unică
excepţie detectată în toamna anului 1935
- atunci când un colectiv de artişti de
la Teatrele Naţionale din Craiova şi Iaşi
prezintă aici spectacolele cu "Barbu Lău
taru(( de Alecsandri şi comedia în 3 acte

•

"Pe cine nu-l

laşi să moară,

nu te

lasă

să trăieşti" 42 -

ofertele serioase lipsesc
de pe piaţa culturală locală. Sunt prezenţi
însă artişti din Bucureşti, care folosesc
prilejul spre a juca piese de valoare îndoielnică. Aşa este situaţia actriţei Nataliţa Pavelescu care apare în două spectacole la Odorhe~ pe parcursul anului
1935 : "Nu-mi înşel bărbatul" (8 februarie" şi "Satirul" (7 noiembrie). Al doilea
sejur dă prilejul unor luări de poziţie
complet divergente : pe de o parte un
serios protest la adresa aceste• piese imorale de varieteu 4il, pe de alta la o "fili-

Mişcarea teatrală la Odorhei este concentrată, în egală măsură, pe efortul diletanţilor din localitate. Fie că se referă
la seratele organizate de asociaţiile cu di-

verse profile din oraş '• 0, fie la serbările
- realiza te, de regulă, prin acconstant benefică a conducerii liceului de băieţi "Şt. O. Iosif" - investiţia intelectuală presupusă nu conduce la
rezultate spectaculoase. Chiar şi în cazul
unor piese de repertoriu - cum sunt "0
şcolare
ţiunea

noapte

furtunoasă" şi

"Scrisoarea pierdu-

de I. L. Caragiale ; "Fântâna Blanduziei" de V. Alecsandri ; "Vicleniile lui
Scapin" şi "Doctor fără voie" de Moliere, ori "Femeia îndărătnică" de Shakespeare - acţiunea scenică este departe de
a convinge spectatorii.
In ciuda situaţiei expuse, se cuvine
să menţionăm
activitatea unuia dintre
intelectualii de frunte ai oraşului. Ion
STERIOPOL, pE!rsonalitate cu multiple
preocupări culturale, este profund ataşat
de instituţia de învăţământ pe care o de-

tă((

41 "Făt-Frumos" de Horia Furtună (10 mai
1932), ,.Romanţioşii" de Edmond Rostand (1 decembrie 1932), "Vicleniile lui Scapin" de Moliere (10 mai 1933), uFântâna Blanduziei" de
v. Alecsandri (1 decembrie 1933), "Doctor fără
voie" de Moliere (10 mai 1936) şi .,Femeia îndărătnică" de William Shakespeare (1 decembrie 1937).
42 Prezentate in data de 17 septembrie, cf.
anunţ înserat în GAZETA ODORHEIULUl, V,
nr. 172/15 septembrie 1935, p. 4.
4~ Vezi articolul .,In atenţiunea Ministerului Artelor", Ibidem, nr. 178/14 noiembrie 1935,
p. 1 ; ,.In oraşul Odorheiu se repetă venirea tot
mai des a unor pretinşi artişti cu traista pe
băţ, care in loc să ridice prestigiul românesc
in faţa străinilor, mai mult il cobor. Astfel a fost
cazul cu .,adorabila" Nata!iţa Pavelescu, care
a jucat in Odorheiu piesa imorală de varieteu
,.Satirul". Acţiunea piesei se invârteşte in jurul
unei nopţi de nuntă, când mirele devenit impotent, mireasa devine isterică. Rugăm ministerul artelor să ia cuvenite măsuri in conse-

:JH Spectacol anunţat pe data de 10 februarie 1936, ci. GAZETA ODORHEIULUI, VI,
nr. 187/9 februarie 1936, p. 4.
39 Ibidem, X, nr. 295/30 ianuarie 1940.
40 Reuniunea sportivă "Harghita" prezintă
piesa uOmul prost" de Szenes Bela (12 decembrie 1925), Reuniunea secuiască de cântări piesa "Drotostot" (4 aprilie 1931) şi "Contesa
Dansatoarc" (19 aprilie 1934).

cinţă".
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pică" împotriva
publicului local care a
lipsit "tocmai de la o frumoasă reprezentaţie de teatru" 4". Distanţa între protecţia moravurilor publice şi lipsa unor prestatii ce ar putea servi drept termen de
comparaţie
reliefează, extrem de elocvent, mentalul provincial.
Dinamicul Pepe Georgescu pare a fi
şi aici o figură binecunoscut. Asta nu-l
scuteşte însă de un comentariu tăios, ocazionat de spectacolul cu comedioara "Concediu de vară" - din data de 12 iunie
1931 : " ... Păcat că d-nul Pepe Georgescu
se prezintă la noi întotdeauna cu piese cu
subiect uşor, cari plac, dar nu au clarul
să vibreze mai profund sentimentele" 45.
O altă sursă de înscenări teatrale este
de regăsit în stagiunile trupelor maghiare,
care nu se limitează numai la genul operetei. Evident că nivelul producţiilor nu-·1
depăşeşte cu mult pe cel al mişcării teatrale locale.
*

•

prin aceasta gustul pentru genul grafic
pe care-I profesează cu predilecţie. Este
secondat - absolut întâmplător - de un
ziarist bucureştean : C. Nicolceanu, care
expune caricaturi ce surprind "tipuri" caracteristice din Capitală şi din Odorhei
-în 7 septembrie 1933 4. 7•
Un grup de profesori din localitate încearcă, pe durata deceniului patru, să se
impună opiniei publice prin manifestări
anuale 48. Cu excepţia pictorului I. STRUTJNSKY - care funcţionează ca profesor de desen la liceul de băieţi "Şt. O.
Iosif" - ceilalţi trei membri ai grupului expoziţional sunt diletanţi. Cel mai
consecvent în susţinerea efortului plastic
se dovedeşte a· fi Adrian MARGINEAN,
nimeni altul decât revizorul şcolar judeţean ! El este
întovărăşit de doamna
A. FOSTOS, o acuarelistă onorabilă, şi de
pictorul A. HASSZEGI.
Şi celelalte prezenţe pe simezele 0dorheiului interbelic se datorează unor
probabili diletanţi. Aşa este cazul pictorului DADA Y - profesor la şcoala normală din Cristur ce expune la jumă
tatea lunii iunie 1925 în localul prefecturii 49 , al lui V ASS Albert ce oferă 20
de tablouri ce sunt trase la sorţi în prima pauză a reprezentării feeriei muzicale
"Prinţesa" din 3 decembrie 1932 50, al
lui DEZSO Nicolae, în prima jumătate
a lunii decembrie 1936, şi al lui BAKOCZY J., profesor pensionat, care este prezentat alături de Adrian MARGINEAN în
iunie 1939, la manifestarea găzduită de
şcoala primară de fete din Odorhei 5 1.

•

Viaţa plastică din Odorheiul interbedominată, cum era şi firesc, de
prestaţiile artiştilor maghiari. Fie că este

lic este

vorba despre expoziţii colective ori individuale, numele cele mai des vehiculate sunt ale unor plasticieni din zonă.
ln primul rând, trebuie să-1 evidenţiem
pe Alexandru TOMCSA - scriitor şi caricaturist de talent. El încearcă să· oficializeze o manifestare plastică personală
in primăvara fiecărui an 16, deschizând
41
" ... 7 noiembrie trupa Nataliţa Pavelescu
în Odorheiu cu "Satirul"· In faţa unei săli
arhi...goale, deşi jocul actorilor n-a lăsat nimica de dorit... Publicul odorheian, desiluzionat de atâta batjocură ce ne aranjează atâtea trupe româneşti, a lipsit tocmai dela o frumoasă reprezentaţie de teatru. Deci nevinovata trupă Pavelescu a tras scurta din cauza
altor mizerabili, cari işi bat joc de arta românească cu tot felul de fleacuri şi reclamă nepermisă. Hegretăm că astfel de "trupe~ fac imposibil traiul, dar şi propaganda culturală ce
rezultă din reprezentaţiile unor actori devotaţi şi cu chemare', în GLAS ROMÂNESC din
regiunea secuizcttă, V, nr. 172/16 noiembrie 1935,
P· 6.
4
~ SECU IMEA, I, nr. 17/19 iunie 1931, p. 2.
.J6 Cu ocazia conferinţei şi a expoziţiei din
~ala cinematografului ROY AL (20 nt<utie 1931)
este prezentat drept "cunoscutul scriitor şi ca.ricaturist" ; un an mai târziu (27 mai 1932) el
este considerat drept "singurul caricaturist ardelean (?), talentu-i de conferenţiar unindu-se

perfect cu darul desenului. încântat, in această direcţie, el este unic in România (?)"- cf.
SECUIMEA, II, nr. 62/21 mai 1932, p. 4 ; în 30
mai 1936 in localul de lângă administraţia Financiară" ... "Publicul odorheian este deci căl
duros invitat să viziteze această expoziţie, căci
de pierdut nu va avea nimic ce pierde, ci din
eontră, va câştiga satisfacţie şi mulţumire" ibidem, VI, nr. 198/31 mai 1936, p. 2.
47 Ibidem, III, nr. 105/2 septembrie 1933,
P· 1.
48 In formulă de patru ei expun in 4 iunie
1933 şi 10 iunie 1934 - de regulă câte două
săptămâni : Adrian Mărginean apare pe simeze
şi în iunie 1939, alături de profesorul pensionat Bakoczy .
49 Cf. HARGHITA, 1, nr. 10/14 iunie 1925,
p. 4.
00 Cf. SECUIMEA, II, nr. B3/9 decembrie
1932. P· 2.
51 Cf. GAZETA ODORHEIULUI, IX, nr.
280/30 iunie 1939, p. 4.
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lui Gheorghe N. GARNEŢIU, responsabil la "Secuimea", şi la seria a doua din
.,Gazeta Odorheiului" ; Octavian M. DOBROTA, redactor la ,,Glas Românesc din
regiunea secuizată" şi "Harghita" ; Radu
CHIROVICI şi George TRANDAFIRESCU, redactori ai revistei "Gând Nou". Din
perspectiva tipografică, domeniul de referinţă este controlat cu autoritate de că
tre Institutul de arte grafice "MINERVA"
-_al cărui proprietar este Gheorghe N.
GARNEŢIU. Cu singura excepţie a ziarului ,)Harghita" - care apare sub auspiciile Tipografiei S. A. Odorhei - toate
celelalte periodice sunt produse in stabilimentul anterior menţionat.

O poziţie aparte este rezervată unui
alt talent multilateral local. I. MIHAIESCU, cu care ne-am întâlnit deja în calitatea lui de compozitor şi dirijor, este
profesor la Şcoala de Arte şi Meserii ;;;i...
sculptor. In această postură, el este autorul plăcii de bronz cu efigia lui Carol
al II-lea plasată - la finele anului 1933
- în faţa cazarmei "Cloşca" din localitate 52 şi a bustului lui Carol al II-lea
instalat, în august 1934, în sala de şedin
ţe a prefecturii judeţului 53.
La capitolul monumentelor importante
vernisate pe durata anilor interbelici,
trebuie să atragem atenţia asupra a două
evenimente : primul dintre ele este ocazionat de serbarea Sfântului Emeric, patronul liceului romana-catolic din Odorhei, când este vernisată statuia episcopului Carol Gustav Majlath 54, cel de-al doilea îl are ca "erou" pe regele Ferdinand
I - al cărui bust este dezvelit în piaţa
din centrul oraşului la 9 decembrie
1934 55 .

•
•

In finalul capitolului culturaL din prezentul studiu ne-am luat permisiunea să
insistăm asupra
programului de conferinţe şi a spectacolelor cinematografice,
din considerentul posibilităţii completării
imaginii de ansamblu pe care ne-o intermediază cele două tipuri de produse culturale.
Marea majoritate a ciclurilor conferenţiate s-au datorat conlucrării dintre
Despărţământul Odorhei al "ASTRE!" şi
liceul de băieţi "Şt. O. Iosif". Dacă suntem dispuşi să acceptăm explicaţia următoare, lucrurile vor părea extrem de
bine motivate.1 Creat la 6 decembrie 1925,
Despărtământul ASTRA Odorhei a fost
condus - vreme de câţiva ani - de că
tre protopopul greco-catolic I. Laslo-Laurianul. Activitatea desfăşurată de către
acesta s-a soldat cu bune rezultate, dar
adevărata
deschidere intelectuală a cunoscut-o abia din momentul preluării
funcţiei de către Ion Steriopol. Personaj
dinamic şi de o remarcabilă ţinuăt profesională, Ion Steriopol a avut ~ansa să
conducă în paralel - ambele instituţii culturale româneşti esenţiale ale perioadei : Despărţământul ASTRA <;i Liceul de băieţi "Şt. O. Iosif". Spriii;;it în
eforturile întreprinse de către confratii
săi respectiv profesorii Ion Banu, Aurel Nanu şi Gheorghe C. Radu, de la aceiaşi unitate de învăţământ, sau de către
Ioan Bănyai de la Şcoala de Arte şi Meserii - el a putut imprima o anumită
linie de conduită pe care s-o poată ·veri-

..

•

•

Presa românească ce apare în perioada interbelică la Odorhei acoperă, cu
deosebire, cel de-al patrulea deceniu. Este
acesta un argument al deschiderii intelectuale operate şi aici, după un interval
de timp necesar pentru recuperările de
rigoare. Publicaţiile depistate, în număr
de 6 ziare şi 2 reviste 56, au o periodicitate ce oscilează între un singur număr
cazul jurnalului "In regiunea secuizată"
- şi o durată de 10 ani - "Secuimea'(, a
cărei apariţie este continuată de seria
a doua din "Gazeta Odorheiului". Fără
a putea vorbi despre ziarişti şi redactori
de mare experienţă, ca în cazul marilor
oraşe ale României, întâlnim şi aici nume
cu rezonanţă locală - precum acelea ale
52 Cf. SECUIMEA, III, nr. 105/2 septembrie 1933, p. 2.
53 Ibidem, IV, nr. 137/29 august 1934, p. a.
54 Ibidem, II, nr. 79/11 noiembrie 1932, p 1.
55 Ibidem, IV, nr. 150/25 decembrie 1934,
P· 3-7, recenzia intregii manifestări la care a
luat parte Ion Inculeţ - Ministrul de Interne
de atunci.
56
IN REGIUNEA SECUIZATA GLAS

ROMANESC din regiunea

secuizată,

•

POŞTA

SECUIMEA, GAZETA ODORHE!ULUI (seria 1
şi II), respectiv revistele GANDURI si GAND
NOU.
.
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fica în timp. Alături de forţele intelectuale locale 57 , ce s-au produs în sala de
festivităţi a liceului de băieţi "Şt. O. Iosif", pe durata anilor interbelici au poposit la Odorhei şi invitaţi iluştri din
marile centre ale ţării, precum : părintele
profesor Dumitru Stăniloaie de la Academia Teologică din Sibiu 58 ; ziaristul Pamfil Şeicaru 59 ; profesorul Horia Teculescu - director al liceului ~Principele Nicolae" din Sighişoara şi preşedinte al
Despărţământului ASTRA din acel oraş 60;
Petre Sergescu, profesor universitar la
Cluj 61 ; Alexandru Lapedatu 62 ; Onisifor
Ghibu 63 ; Aurel Gociman G'' şi Sabin 0preanu 65 .
Activitatea cinematografului orăşenesc
s-a dovedit salutară pentru completarea
educatiei culturale a localnicilor. Profitând de pe urma competenţei demonstrate de G. Schaser, proprietarul stabilimentului vreme de un deceniu, spectatorul
din Odorhei a putut să fie la curent cu
cele mai noi pelicule ale momentului.
Graţie anunţurilor
înserate în paginile
ziarului J)Secuimea" şi în cea de-a doua
serie a publicaţiei "Gazeta Odorheiului",
putem reface "oferta" cinematografică locală a deceniului patru. Prevalează producţiile muzicale şi de aventuri, primele
cu o uşoară prioritate europeană, celelalte puse sub "controlul" uzinei de filme
hollywoodiene. Ceea ce merită reţinut
este faptul că, deşi într-un oraş de pro-

vincie, cel ce locuia in Odorheiul interbelic îşi putea construi o cultură cinefilă
de cea mai bună calitate. Proiecţiile găz
duite de cinematograful ROYAL îl plasau pe spectator într-un dezirabil dialog
cultural purtat cu mijloace "paşnice" între S.U.A. şi Germania. Accesul la informaţie se făcea în condiţiile unui control
mult mai strict al calităţii produselor, fapt
care deosebeşte radical epoca interbelică
de timpurile contemporane ... Vom comenta pelicule cinematografice în cea de-a
doua parte a studiului, fiindcă se pretează cu mult mai bine unei "citiri" din
perspectiva ofertei de reclamă.

•

•

•

COMERCIANŢI

Sectorul reclamei este cel mai elocvent semnificat prin intermediul schimbului de mărfuri, lucru ce intră - din
cele mai vechi timpuri - în atribuţiile
negustorului. Contactul nemiilocit pe care-I trăieşte zilnic într-o veritabilă ,.confruntare" cu publicul, din rândul căruia
îşi selectează "victimele", îi impune c.Jmerciantului o anumită tinută mentală.
A vând în vedere că practicarea meseriei
îl pune în cele mai neaşteptate situatii,
comerciantul trebuie să posede un rerristru larg ;de modalităţi de exprimarP. Dintre acestea reclama reprezintă cea mai
sigură formulă promotională prin care se
îmbină. armonios, calitătile produsului oferit spre consum cu inteligenta îndelung exersată a ofertantului. Comertul
este un impresionant "război" purtat de
milenii între negustor şi client - pe de
o parte -. respectiv între ne!!ustori oentru controlul ,.Pietei" de desfacere. Dincolo de cerere şi ofertă, de balantele comerciale. de prezenta monedei şi de supedoritatea incontestabilă a Banului, comertul ooate fi acceptat ca o formulă cva;ifilosofică a persuasiunii. Textul dublat în anii din urmă de valentele inepui?:abile ale imaginii - este construit cât
mai convingător cu putinţă. Clientul trebuie invocat, sedus. dar nu şi abandonat - căci im!)regnarea unui clişeu mental repetitiv care să-I transforme pe Ce-

57
Profesorii Ion Steriopol, Ion Banu, Trifon Puşcariu, Bănyai Ioan, Ebert Andrei, Octavian M. Dobrotă ; avocatii Mihai Constantinescu şi Ioan Preda, preotul-profesor Aurel
Nanu.
58 Conferinţele "Sfdntul munte Athos' (23
aprilie 1931) şi Materialisuml" (16 decembrie
1934).
" 9 Conferinţa "!ngrijorările zilei de azi" (29
noiembrie 1931).
60 Conferinţele "Poeţii Cerna şi Goga" (17
ianuarie 1932) ; "Epigramiştii români" (22 mai
1932) ; "Problema educaţiei estetice" (3 martie
1934).
6! Conferinţa "Religia şi progresele ştiin
ţei" (20 martie 1932).
62 Conferinţa "Problema graniţelor noastreu
(25 martie 1933).
63 Conferinţa .O seamă de invăţa~i români
in serviciul culturii ungureşti şi ruseşti" (17
martie 1934).
04 Conferinţele "Revizionismul maahirzr" 115
februarie 1936) şi "Probleme româneşti în Regiunea Secuizată" (15 martie 1936).
65 Conferinţele "Despre Palestina" şi "Egiptul" {29 mai 1936).
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lălalt

într-0 ,~victimă" sigură a ofertei pare a fi visul oricărui negustor.
Deşi comunitatea umană din Odorheiul interbelic nu este foarte numeroasă,
ne-am găsit puşi într-o situatie profitabilă prin calitatea şi cantitatea mesajului
promoţional conţinut în paginile presei
perioadei. Această stare de lucruri a avantajat cercetarea noastră şi i-a permis
să ia amploare atât pe orizontală, c:lt şi
pe verticala profunzimii cu care este reprezentat tiecare domeniu. Aşa se face că
vom diviza acest subcapitol şi urrncHnarele in fragmente edificatoare, in rr..uite
cazuri putând prezenta şi evoluţia în :imp
a aceluiaşi ofertant.
Magazinele de stofe, care desfac frecvent şi haine gata confecţionate, se plasează - de regulă - în avangarda domeniul comercial. Există, indubitabil, o certă similitudine între proprietarii acestui
tip de stabiliment comercial şi croitorii ce
aparţin sectorului de abilitate al meseriaşilor. Momentele prielnice desfacerii măr
furilor sunt ·sensibil influenţate de schimbarea anotimpurilor sau de apropierea
marilor sărbători creştine. Calitatea măr
furilor oferite variază între limite destul
de rezonabile, cheia succesului unei intreprinderi particulare aflându-se în majoritatea cazurilor în modul de prezentaţie
al produselor. Aici intervine ştiinţa comerciantului : ce, cum şi cât de des să
propună clientului. Asupra acestei variabile ne vom concentra şi noi atenţia în
exemplele ce urmează.
Prima, dar şi cea mai constantă firmă
de profil ce apare în presa românească
din Odorhei, este cea a lui Rudolf Hirsch.
Situată într-o poziţie strategică respectiv pe strada principală a oraşului prăvălia de mode Rudolf Hirsch îşi lansează "atacul" în preajma sărbătorilor de
Paşti ale anului 1925. Textul este scurt
şi cuprinzător : "Dacă vreţi să ·vă ~·mbrJ
caţi bine şi eftin, trebue să vă prevedeţi
cu haine · din prăvălia de mode· Rudolf
Hirsch"' 66 • Formularea este fericit pigmentată de utilizarea pluralului de majestate, menit să capaciteze clintela în· direcţia unei rezolvări pozitive pentru ofertant. In septembrie 1933, textul este presărat ·cu superlative, însă. prezintă acelaşi format scurt : "Cel mai eftin izvor de

cumpărare şi

cel ma.i mare asortiment la
HIRSCH RUDOLF Magazin de mode 0dorheiu" 6i. Atragem atentia asupra modului fericit de a sublinia elementul de
maxim interes. In noiembrie 1936 intervine în schema structivă adverbul restrictiv .,numai" şi posibilitatea achiziţionării
in rate : " ... cu preturile cele mai ieftine
numai dela firma Hirsch Rudolf B-dul
Ferdinand. D-lor învăţători vând şi in
rate" 68 •
Anul 1935 se dovedeşte extrem de
promiţător pentru proprietarii de magazine orientate spre desfacerea modei şi a
stofelor. In paginile revistei "Gânduri'( de altfel generos deschisă spre teritoriul
reclamei - întâlnim nu mai puţin de
trei oferte diferite. Prima dintre ele aparţine sucursalei locale a cunoscutei firme Johann Essigmann din Sighişoara.
Singurul atu pare să consiste, dincolo de
renumele proprietarului, în preţurile de
concurenţă la care-şi prezintă marfa 69 •
Preţurile devin pur şi simplu convenabile
în cazul renumitei firme Eztegar, însă
ansamblul reclamei este categoric altul :
"Renumele firmei G. Esztegtir din Odorheiu este incontestabil. Durabilitatea, frumuseţea şi eftinătatea mărfurilor furnizate de această firmă a întrecut aştep
tările clienţilor noştri. Bogat asortiment
de stofe groase pentru iarnă ... " io. Trebuie s-o recunoaştem : oferta este extrem
de tentantă : Magazinul HECSER pune
accentul pe enumerarea mărfurilor din
dotare şi pe aceleaşi preturi de concurenţă 71. Magazinul CSERGO BLAZIUS şi
FIUL încearcă, în primăvara anului 1940,
;;ă elimine concurenţa cu ajutorul a trei
elemente : stofele fabricii Scherg, redu~erea de preţ calculată pentru învăţători
şi funcţionari, respectiv posibilitatea de a
2omanda uniforme militare şi ale Frontului Renaşterii Naţionale 72.
Magazinul de mode Alexandru Dulicsek are parte de o 'reclamă de un tip aparte, pe durata anului 1937 - motiv
ru SECUIMEA, III, nr. 106/16 septembrie
1933, P· 4.
.
68 GAZETA ODORHEIULUI, VI, nr. 211/
13 noiembrie 1936, P· 489 GANDURI, I, nr. 1/1 ianuarie 1935, p. 16.
ro Ibidem. nr. 2/1 februarie 1935, coperta

m.
·

11

Ibidem .

. -n GAZETA
66

HAJ;WliiTA,I, nr. 1/12 aprilie 1925, p. 5-

ODORHEIULUŢ,

aprilie 1940, p. 3.
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ban, Nagy şi Tamas se oferă s~ ne rezolve
dilema achiziţionării ghetelor necesare 78.
La scurt timp după acelaşi eveniment avem o propunere extrem de tentantă din
partea lui Iosif Ungar : "Noutate ! Efti·n !
Ghetele cu jumătăţi "Express vulcn:nizateur" se efectuează repede, sunt comode
şi durabile. Asemenea se preglltes~ ghete
calitatea I şi eftine, cu jumătăţi de cauciuc din material "Cauciuc - crep indian". Faceti comandă la prăvălia de ghete
IOSIF UNGAR Odorheiu" 79 . Incă din
ziua Anului Nou 1935, DOBRAT se gră
beşte să ne pună în vedere' condiţiile magazinului său : "Numai la DOBRAI gă
siţi încălţăminte eftină, elegantă şi durabilă pentru orice vârstă şi sex.
Bogat
asortiment cu galoşi şi şoşoni. Ghete pentru sky şi patinaj" so. Calitatea garantată
este bine concretizată orin intermediul
produselor de sezon. In primăvara lui
1938, textul este în totalitate axat pe
ideea reducerii de preţ : "S-a eftinit încălţămintea. Sunteţi duşmanul propriilor
Dv. bani, dacă înainte de-a cumpăra încălţăminte nu examinaţi preţurile din vitrina DOBRAT B-dul Ferdinand 4" 81. Modul alert de concepere a reclamei ar putea da serios de gândit unui comerciant
din zilele noastre !
Plasat pe aceiaşi arteră principală,
magazinul BANCS îşi începe ,.seria" celor
trei prezentaţii în vara anului 1935 atunci când pune accentul pe calitatea
produselor şi ne faptul că este distribuitorul uzinei clujene "DERMATA" 82 . Un
text similar - cu foarte mici 'variaţii de
continut - apare si în toamna târzie a
anului următor 83. In fine, marea reducere de preţ (30-400fn) pe care-o operează la debutul anului 1937 pare să fie
un excelent arg-ument pentru lichidarea
întregului stoc din depozit 84.
In cazul prăvăliilor de 'coloniale ne
permitem să nu respectăm criteriul temporal, pentru a începe demonstraţia cu un
text elaborat în termeni meniţi să sprijine iniţiativa particulară a românilor din

pentru care o- şi analizăm in mod separat. Textele, mereu concise şi deosebite,
se succed la scurte intervale de timp, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că ne
găsim în faţa unei adevărate campanii
promoţionale. Primul "pas" datează din
12 iunie 1937, atunci când se afirmă :
"Lumea elegantă vizitează numai magazinul de mode Alex. Dulicsek" 73 . Reţineţi
că este vorba doar de un simplu îndemn
la vizionare, dar el este adresat în mod
expres elitei - şi cine nu vrea să facă
parte din ea ? Al doilea "pas" se realizează aproape imediat, pentru ca lumea
să nu uite prima impresie .. De această dată textul este mult mai elaborat : "Este
lucru ştiut, (avem deja termenul de comparaţie, n.a.), că lumea elegantă vizitează
numai magazinul de mode Alex. Dulicsek, unde se găsesc cele mai moderne
articole de modă" 7". Peste· alte două săp
tămâni, din nou avem întâlnire cu insistentul proprietar de magazin : "Degeaba
străbaţi oraşul în lung şi lat, pentru că
articole de modă bune, durabile şi. ieftin~ găsiţi numai în magazinul Alex. Dulicsek" 7.5. Să fim oneşti : începe să ne
placă acest personaj ! Altă pauză de două
săptămâni şi e rândul unor concretizări
generoase : ,;Militarii, premilitarii, civilii şi doamnele din oraş şi jur (reţineţi
ingenioasa alăturare !) îşi pot procura convenabil articolele de modă numai la magazinul Alex. Dulicsek" 76 . Devine evident
că plasa a fost ţesută în jurul victimelor ... Lovitura de graţie este însă destul
de convenţională : "Notaţi-vă bine adresa
magazinului de mode Alex. Dulicsek, căci
numai aici găsiţi cele mai fine şi eftine
articole de modă. In vederea sezonului de
toamnă şi iarnă s-a aprovizionat cu cele
mai proaspete noutăţi" 77. Este ultima informaţie ...
După ce şi-a asigurat îmbrăcămintea,
clientul va fi - bineînţeles - interesat
să rezolve şi problema legată de încălţă
minte. Nimic mai simplu, par a sugera
reclamele de specialitate ce apar pe piaţă la Odorhei din acelaşi an 1925. Inaintea sărbătorilor de Paşti, pantofarii Or-

HARGHITA, I, nr. 1/12 aprilie 1925, p. 6.
nr. 4/3, mai 1925. p. 6.
80 GANDURI, I, nr. 1/1- ianuarie 1935, p. 16.
Dt GAZETA ODORHETULUI, VIII, nr. 250/
20 martie 1938, p. 4.
82 Ibidem, V, nr. 166/24 iulie 1935, p. 6.
83 Ibidem, nr. 211/13 noiembrie 1936, p. 2.
84 Ibidem, VII, nr. 216/12 ianuarie 1937, p. 3.
78

79 Ibidem,

Ibidem,
Ibidem,
75 Ibidem,
76 Ibidem,
n Ibidem,
73

74

VII, nr. 228/12 iunie 1937, p. 4

nr. 229/23 iunie 1937, P· 3.
nr. 230/8 iulie 1937, p. 5.
nr. 231/23 iulie 1937. p. 3.
nr 236/19 septembrie 1937, p. 2.
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oraş. Apărut

sub titlul ,,Comerţul româ83 , el are menirea să
expliciteze cauzele inferiorităţii româneşti
în domeniu şi să propună sprijinirea stabilimentului deschis de firma S. A. Mafteiu şi Compania. Peste doi ani de zile
proprietarul
prăvăliei se schimbă, dar
sensul apelaţiei rămâne acelaşi : "Români!
Nu uitaţi, că magazinul' de coloniale din
B-dul Regele Ferdinand Nr. 7 este al
unui bun român, al d-lui Dumitru Cetean,
venit pe aceste plaiuri înstreinate cu
.scopul de-a ne servi cu preţuri modera~e ... Pentru serbătorile Paştilor ne rezervă mari surprize. Deci, banii noştri să-i
cheltuim -pe cât psibil- numai la magazine româneşti !" 86. Politica de protecţie a etniei române se desfăşoară în condiţiile unei evidente instabilităţi politice
:europene, ce grevează asupra evolutiei
evenimentelor celei de-a doua jumătăţi a
deceniului patru ...
Ofertele anului 1925 au un numitor
comun : "preţul cel mai ieftin" - atât în
cazul magazinului "Cetatea", cât şi a couperativei "Hangya" 87. La debutul anului
1935, paginile revistei "Gânduri" sunt puse la dispoziţia producătorilor din Odorhei - printre aceştia numărându-se şi
proprietarii a două magazine de coloniale

cu renume : Ludovic Samson, respectiv
firma L(jrinczy şi Zakarias. !n primul dintre cazurile menţionate pentru care
wem informatii legate şi de un produs
cvasiindispensabil oricărei gospodării ce
se respectă - accentul se pune pe calitatea mărfii şi a preţurilor practicate (într-un prim enunţ) 88 , respectiv pe vechimea şi prestigiul în branşă, pe preţurile
avantajoase şi posibilitatea serviciului la
domiciliu (în al doilea text) R9. Calitatea
ofertei este moneda pe care :o forţează şi
"marele magazin LOrinczy şi Kakarias din
Odorheiu" 90 • Proprietarii stabilimentului
.,;imt nevoia de a enumera câteva dintre
produsele de mare necesitate ce sunt ţi
nute la dispoziţia clienţilor, ceea ce sugerează că această soluţie de reclamă este
deosebit de actuală pentru locuitorii 0dorheiului interbelic.
Florăria "Iris" este conform textului de prezentaţie apărut în revista "Gânduri" - "unica florărie din Odorheiu asortată cu cele mai frumoase flori naturale şi artificiale" 91 . După o primă parte
a reclamei ceva mai "răsunătoare" - cu
evidente accente laudative - urmează o
etalare conştiincioasă a serviciilor oferite
'(în fond clientul trebuie să ştie pe ce-şi
dă banii !) la "preţuri moderate". Nu ne
vom îndepărta prea mult de mesajul textului anterior, fiindcă vom avea de-a face
cu propunerea unei lucrătoare particulare
ce se adresează urmaşelor Evei : "DOAMNA ! Costumul Dvs. decorat cu flori artificiale este mult mai frumos şi elegant.
După cele mai noui modele execută E.
ANDRES Str. Principesa Elisaveta 65" 92.
O surpriză ar putea fi reprezentată de
un magazin 'ce comercializează maşini de
cusut la Odorhei. Ei bine. acest lucru
se petrece în toamna anului 1925 - atunci când firma RQSLER are ambiţia să
ofere "cele mai bune şi cele mai perfecte Maşini de cusut ... în cel mai mare sortiment" 9 :1. Este greu să faci faţă unei
asemenea avalanşe de superlative ...

nesc din Odorhei((

H5 Ibidem, V. nr. 167/31 iulie 1935, p. 4 : "_In
lupta ce o ducem pentru a pune în drepturile
sale fireşti elementul românesc din acest ţinut:
era neglijat ce era mai esenţial : comerţul ŞI
industria. E îndeobşte cunoscut, că fără o puternică şi numeroasă clasă de comercianţi şi
industriaşi nici nu se poate închipui întărirea
definitivă a elementului românesc la oraşe. In
acest oraş avem circa 14 % din populaţie, dar
suntem inexistenţi pe teren comercial şi industrial. S.A. Mafteiu şi Comp. a făcut primul pas.
deschizind in Bulevardul Regele Ferdinand
nr. 7 o prăvălie de bomboane. fructe, delicatese, alimente, etc, aYând o secţie de făină
Acestui început de comerţ românesc datori
suntem să-i dăm tot sprijinul, ca să fie un
îndemn şi pentru alţii. Să dispară cel puţin
in acest ţinut cunoscuta noastră nepăsare ·faţă
de. tot ce este direct sau indirect al nostru.
Doriin armonie între toţi cetăţenii acestui judeţ, firma Mafteiu căutând s-o înfăptuiască şi
pe aceasta, având ca conducător al prăvăliei
pe minoritarul . Ihorday, cunoscutul "Rege al
bomboanelor". Suntem informati, că prăvălia
d-lui Mafteiu serveşte publicul cu mărfuri bune
la preţuri convenabile. Rămâne să ne facem
datoria noi cari ne dăm seama de importanţa
oricărei infăptuiri româneşti in acest ţinut'.
86 Ibidem, VII, nr. 223/6 aprilie 1937, p. a.
111 HARGHITA. 1, nr. 1/12 aprilie 1925, P· 6-

m.

88
'89

GANDURI, 1, nr. 1/1 ianuarie 1935, p. 16.
Ibidem, nr. 2/1 februarie 1935, coperta

Ibidem, coperta II.
Ibidem.
9'1 GAZETA ODORHEIULUI, VI, nr. 215/
24 decembrie 1936, p. 2.
93 HARGHITA, 1, nr. 22.'6 septembrie 1925,
P· 3.
90
91
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Pe poziţii intermediare - intre reclama produsului şi cea a stabilimentului
care-1 ofertează - ne situăm in cazul depozitului SZbLLLlSI S. A. Dacă intr-o
primă luare de contact ce datează din
iarna anului 1933 - aflăm care este cel
mai bun vin din Ardeal 94 , cu un alt prilej - doi ani mai târziu - ni se înşiră
o lisăt interminabilă de produse ,.lichide", care mai de care mai tentant 9ii.
Firma Ludovic Samson (un nume ce
pare predestinat !) îşi bazează frumoasa
reputatie de care se bucură în rândul localnicilor atât pe seriozitatea indiscutabilă, cât şi pe producerea şi comercializarea unui preparat extrem de util in
perspectiva conservelor de iarnă : oţetul
SAMSON - "cel mai bun, tare şi sănă
~os" !Kl. Un obicei nu ştim dacă are extindere mai largă, ori e doar de interes
local - impune serbarea "Zilei Laptelui"
la finele lunii mai sau în fiecare început
de iunie. Cu respectivul prilej se organi-'
zează o expoziţie a derivatelor de lapte,
care permite o acerbă concurenţă între
producătorii din domeniu. Un produs local - UNTUL DESERT HARGHITA este marea "vedetă" a manifestării din
25 mai 1935, fiind "îndeosebi remarcat de
către publicul
vizitator". După această
preparaţie şi profitând de sporirea gradului de indulgenţă pe care-1 comportă,
astfel de actiuni festive anuale, proprietarul unei bodegi din oraş - care se
află în spatele prezentaţiei textuale îşi lansează atacul final : " ... Se găseşte
în fiecare zi proaspăt la Bodega KASSA Y" 97 . Putem fi siguri de succesul repurtat ...

enţi.

Legea concurenţei funcţionează mult
mai direct şi cu rezultate lesne de intuit atunci când ai o familie de întreţi
nut. Apelaţia este mult mai ataşată unui
limbaj cotidian, figurile de stil şi superlativele pe măsura omului comun. Concreteţea pare a fi formula magică după care
se orientează toţi aceşti proprietari, ce
se pot intitula pe drept cuvânt "proprii
lor stăpâni". Asta în cazul că afacerea
merge ... Câtă experienţă de viaţă, speranţe şi drame nu se ascund in spatele
unor simple enunţuri. Nu le vom cunoaş
te niciodată, aşa încât suntem "condamnaţi" să ne resemnăm cu aspectul de faţadă oferit de reclamă.
Croitorii reprezintă şi la Oclorhei categoria cea mai activă sub aspectul obietului investigaţiei noastre. Meseria pare
a fi controlată în totalitate ele către maghiari - cel puţin aşa reiese din parcurgerea presei româneşti a perioadei interbelice - ce deţin prioritatea pe ansamblul sectorului de servicii către populaţie. Fapt semnificativ,
atelierele sunt
plasate - cu mici excepţii - în vadul
comercial al oraşului.
ln acelaşi îndelung pomenit număr
de Paşti al gazetei "Harghita'' din anul
1~25 îşi face apariţia un prim anunţ ce
vizează tagma creatorilor de haine. El îi
aparţine lui Demeter Zsigmond, care se
declară pompos : "croitor pentru dame".
Construcţia textului păstrează o cadenţă
menită să sugereze lucrul bine făcut, fiind garnisit cu un număr rezonabil de superlative : "Cea mai nouă modă în mantale, costume şi orice haine (pentru simplificare, n.a.) ; confecţionez, pe lângă cele mai solide preţuri bine şi frumos, în
cel mai scurt timp" 98 . Replica este oferită opt ani mai târziu - printr-un
text laconic semnat de către Dobav Ioan
care conduce : "Cea mai bună c;oitorie
din Odorheiu cu preţuri convenabile" 99
Un respira ceva mai scurt şi, la mijlocul
lunii noiembrie 1935, intră în joc un partizan al sectorului masculin : "Iosif ILLYES croitor Odorhei. Piaţa Regina Maria 2, confecţionez cele mai moderne costume pentru domni cu preţuri reduse.
Recomandăm pe acest harnic croitor in-

MESERIAŞI

Micii producători de bunuri dintr-o
localitate sunt mereu in căutare de eli94

SECUIMEA, III, nr. 87/27 ianuarie 1933,

P· 2.

95 GANDURI, I, nr. 2/1 februarie 1935, cooerta IV.
•
96 "Cumpăraţi numai OŢET SAMSON pentru cele ce puneţi pe iarnă ! Este cel mai bun,
tare şi sănătos ! In detail şi en gros de vânzare
la Firma LUD.(OVIC) SAMSON Odorheiu". In
SECUIMEA, IV, nr. 136/16 august 1934, p. 5.
fJ7 GAZETA ODORHEIULUI, V. nr. Hil ':11
mai 1935, p. 5.

ml

HARGHITA, I, nr. 1/12 aprilie 1925, p. fi.
nr. 94 1-1 aprilie 1933,

nn SECl...'IMEA, !IJ,
P· 4.

249
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

telectualilor din acest judeţ" 100; Reţinem
schepsisul introdus in ultima propoziţie,
care - precum legendara iarbă a fiarelor - avea menirea să-i deschidă porţi
nenu!11ărate ... Este rândul sexului frumos
să
revma in lumina reflectoarelor :
"Doamnelor, Doriţi să fiţi totdeauna elegant îmbrăcate ? (câtă subtilitate, n.a.).
Comandaţi-vă toaletele în atelierul de
croitorie Clara Lengyel (venită din Bucureşti) Str. Prinţul Nicolae 9 modele
franceze şi e:1glcze" 101 . Din capul locului nu ne propunem să comentăm aserţiunea eleganţei feminine, care este unul
dintre adevărurile imuabile ce s-a născut
simultan cu consumarea Fructului oprit.
Doamna Lengyel ştie prea bine acest lucru, de un,de cruzimea inerentă pentru
specia masculină obligată să suporte cu stoicism - nota de plată şi băşcălia
glumelor de salon ale epocii. Unde e noutatea ? Chiar dacă face apel la nepreţuita
paranteză, proprietara noului atelier precizează că vine din Capitală deci un
serios atu în lupta cu confraţii ei. Sentimentul unei confruntări inerente este
prelungit prin referirea la cele două J~::t
~iuni ce-şi dispută întâietatea europeană
'l. domeniului. Fără vărsare de sânge precum în istoricul combat de 100 de ani
- moda franceză şi engleză (care primeş
te, retroactiv, o bilă albă prin intermediul serialului BBC "Casa Eliott") pune
la grea încercare capacitatea opţională.
atât de îndelung aplaudată, a femeii. A~est război pare să-şi fi lăsat urmele trecerii sale şi prin Secuime ... Un binevenit
excurs prin teritoriul mult mai restrâns
al croitoriei masculine ne prilejuieşte
Csergo Blaziu 102 , pe care ne amintim cu plăcere - că l-am admirat şi printre
proprietarii magazinelor de modă. Un ultim cuvânt le apartine - cum e şi firesc - tot femeilor. Reprezentanta lor
autorizată este Elisabeta Csamperlik, special venită în oraş de la Timişoara, mare
specialistă în aceleaşi două tipuri de crea ţie europeană, dar care - surpriză ! a absolvit examenul de croitorie din
Dresda 103. Oricum, garanţiile sunt sufi100

GAZETA ODORHEIULUI, V, nr.

ciente, iar solidaritatea feminină ·va face
restul...
Fotografii din Odorhei au un leader
autoritar in persoana proprietarului atelierului "LUX'' din Bulevardul Regele
Ferdinand 1 nr. 31. Primul contact tipografic ne este intermediat de aceeaşi simpatică revistă ,,Gânduri'; ~ informaţia
fiind cât se poate de complexă şi seducă
toare : "FOTO LUX Odorheiu, Bulevardul Rq~ele Ferdinand No 31 execută fotografii artistice cu preţurile cele mai reduse. Reproduceri după orice fotografie
uzată. Măriri de fotografii până la Mări
mea naturală. Specialist în fotografia mireselor, etc. Atelierul este deschis zilnic
până la ora 8 seara. Developări şi copieri
de filme pentru amatori" tw.. Atragem af tenţia asupra următoarei posibile scheme :
preţuri reduse retuşări măriri (vezi
modelul simpaticei persoane cu ţigări "Camel") - specialitatea în mirese - program de zi lumină - grija pentru amatori. Lipseşte ceva ?... In primăvara anului următor se petrece ceva deosebit : atelierul se mută ceva mCJ.i aproape de capătul străzi. Prilejul este folosit cu ingeniozitate pentru o nouă tranşă informativă. reductibilă la schema : adresă nouă cele mai moderne fotografii la lumină artificială depozit de produse tehnice developatul gratuit t 05 . O serie de idei
sunt ,.furate" de concurentul ce se insinuează pe plan local ~ FOTO PLUHAR
- stabilit, asa cum se întâmplă, de obicei în poveşti, la fosta adresă de la nr.
31 : developatul gratuit - grija pentru
amatori ---'- fotografii de seară - preturi
ieftine 101;. Cum putea reacţiona bietul fotm'!raf de la nr. 9 in fata acestei politici
de dumoing ? Răspunsul e ocazionat dE>
anroniPrea sărbătorilor de Crăciun, atunci
când ,.cel mai frumos cadou este o foto. !:!rafie executată de FOTO-LUX'(. Dreptatea nu poate fi decât de partea celui
mai bun. nu a intrusului. Care-i sunt argumentele : ultima tehnică - specialitatea în grupuri de copii (de la mirese ... )
- developat gratuit (s-a mai spus) ....:....
"Gratis un tablou la fiecare comandă de

178/
lJ.I GANDURI, I, nr. 2/1 februarie 1935"
coperta III.
105 GÂZETA ODORHEIULUI, VI,
tl:JO/
1 martie 1936, p. 4. ·
..
106 Ibidem, nr. 211/13 noiembrie 1936, p.- 4.

14 noiembrie 1935, p. 4.
HJJ Ibidem, VI. nr. 208/9 octombrie 1936, p. 3.
102 Ibidem nt. 215 !24 decembrie 1936, P· 2.
to~ Ibidem; VII, nr'. 236/19 septembrie 1937,

nr.

P· 2.
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frumoase şi de valoare ... " 11°. · Inderimul
este tentant şi bine simţit.
Produsele de cofetărie nu puteau lipsi
din rubrica de reclamă a presei unei aşe...;
zări urbane. Şi pentru simplul motiv că
ne ,,îndulcesc" existenţa, aducând bucurie
copiilor. Ne-am fi aşteptat la o prezentatie supradimensionată a preparatelor, Ia
promptitudine şi preţuri scăz1,1te - in
nici un caz la o loterie gratuită cu premii
de profil : torturi şi. bomboane de ciocolată" ttt. Iată însă că proprietarul cofetă
rieie Szilagyi din Odorhei ne prilejuieşte
această excepţie de la regula exprimării
curente ...
Vom face acum o voită delicată de
la artă la tehnică, pentru a lua în considerare propunerea unui tehnician care
produce şi montează "rolouri de prima
calitate pentru ferestre" 112. Acest lucru
nu trebuie să surprindă, dacă luăm în considerare efortul ascendent de urbanizare
pe care-I traversează provincia transilvă
neană pe durata anilor interbelici cu
deosebire în anii '30. Despre cu totul altă
formă de manifestare a tehnicii va fi vorba în finalul secvenţei dedicate meseriaşilor, anume despre un "Institut contra
moliilor(( - creaţie a blănarului localnic
Dominic F. Kassay. Trebuie să mărturi
sim că ideea pare ciudată pentru zilele
noastre, darămite pentru anul 1925. Să
vedem despre ce este vorba : "Aviz. On.
clientele şi publicului interesat, am onoare a-i atrage atenţiunea asupra institutului contra moliilor unde, pe lângă asigurare contra spargerii, primesc spre păs
trare, pe sezonul de vară, blănuri, haine
de iarnă. covoare persiene, ş.a. contra moliilor. Considerând. că în oraşul nostru
nu a fost până acum, astfel de institut şi
că astfel s-au cauzat mari pierderi, On.
public a avut ocazie să se convingă despre această necesitate. Rog, deci, în interesul său, binevoitorul sprijin ! Să nu întâr:de nimenea, a-şi depozita blănurile
spre păstrare la acest institut" 113. De-a
dreptul impresionantă pledoaria blănaru-

ti bucăţi cărtj poştale, dar numai până
la Crăciun" 10 '. Categoric, ultima afirmatie 1-a menţinut în prim-planul intrecerii
\dulcele cânt de sirenă al gratuităţii produselor) ...
Lucrurile sunt mult mai simple în sectorul coaforilor, acolo unde domneşte imperturbabil Gyărgy Victor - care-şi are
sediul în edificiul Colegiului reformat.
Deschiderea stabilimentului este prezentată ca un eveniment epocal în viata comunităţii din Odorhei, ca un gest de reparaţie faţă de populaţia feminină a acesteia. Vom reţine - spre exemplificare doar argumentele cu "greutate" pe care
le aduce patronul în prezentaţia sa :
,, ... Angajata mea, care a practicat la Budapesta 13 ani, este cea mai bună asigurare, că vom putea satisface cele mai minutioase pretentii (?) în domeniul coafurei pentru dame. Tăierea părului doamnelor şi domnişoarelor o execută personalul cu bun renume, de până azi" 1os. Cu
alte cuvinte, noul salon este o anexă a
unei frizerii obişnuite ... La finele anului
1934, se măreşte "frizeria pentru doamne" (termenul îi aparţine proprietarului.
n.a.) prin introducerea cosmeticii. Textul
menit să imortalizeze această perfecţio
nare este deosebit de atractiv, iar de la
un anume punct seamănă cu un mesaj
telegrafic : ., ... Pregătesc, după ultima modă de Paris, doamnele pentru serate, baluri, etc. Facem abonament. Preţuri moderate. Sfaturi şi îndrumări gratuit" 10!'1.
Singura nedumerire - pentru orice paş
nic şi falnic bărbat din oraş - se iscă în
le,gătură cu acel etc. grevat de noutătile
de pe malurile Senei. Dar, să nu ne facem probleme din senin ..
Sărbătorirea Crăciunului anului 1936
ar putea fi extrem de generoasă pentru
un reprezentant al travaliului de infinită
minuţiozitate al combinaţiei ceasornicargiuvaergiu. Bandy Emeric - un meserias
plasat, din nou. în plin centrul localităţii
- îsi expune oferta în termenii cei mai
politicoşi şi expliciti cu putinţă : ,,Cine
vrea să. ofere cadouri ieftine şi pretioase
de Crăciun, să cumpere numai bijuterii

no GAZETA ODORHEIULUI, VI, nr. 214/
13 dPcembrie 1936. p. 3.
III SFA:UIMEA, IV, nr. 139/24 septembrie
1934. p. 4.
.
1ll GLAS ROMANESC din 1·egiunea. sccui?Gtă, V, nr. 162/14 iunie 1935, p. 4.
113 HARGHITA, I. nr. 1 '12 aprilie 1925.
P· fi.

W1 Ibidem, nr. 212/21 noiembrie 1936, p. 2.
IOB SECUIMEA, 1, nr. 12/15 mai 1931. P· 2.
109 Ibidem, IV, nr. 149/6 decembrie 1914.
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251

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

lui. care ar putea oferi o sursă de inspiratie pentru oamenii de bine de acum.
Incă ceva : atelierul era situat... pe Bulevardul Regele Ferdinand nr. 20 !

J

LOCALURI
V om începe descifrarea resorturilor
acestui domeniu printr-o referinţă la un
stabiliment care, departe de a fi printre
cele mai importante sau mai insistent pomenite, aparţine unei comunităţi cu ră
dăcini medievale. In Odorhei se păstrea
ză tradiţia funcţionării unor corporaţii ale
meseriaşilor 11", din rândul acestora detaşându-se cea a cizmarilor, care-şi serbează în data de 8 noiembrie 1925 115 400 de ani de existenţă. La aproape 10
ani de la derularea acestui eveniment, apare în presa locală un anunţ referitor la
restaurantul şi cafeneaua amintitei corporaţii : ,.Restaurantul şi cafeneaua ,.Asociaţiei Cismarilor" zilnic pune la dispoziţia clientilor săi cele mai gustoase
mâncăruri. Vinuri delicioase de pe Târnave, ţuică, rachiu, rom, coniac, etc. Abonamente lunare cu preţuri modeste. Sala
spaţioasă şi bine iluminată stă la dispoziţie pentru ore-anizări de baluri, serate,
şezători, etc." 116 . Pornind de la acest exemplu de constructie semantică, ne va
fi mult mai uşor să plasăm celelalte reclame în contextul oraşului. .. Bodega Kassay" - un local cu care ne-am întâlnit
cu prilejul relevării calităţilor produselor
;mtohtone - îşi datorează succesul intreprinderii desfacerii unor mărfuri de bă
cănie şi coloniale. mai puţin băuturilor
alcoolice. Cel puţin aceasta este senzatia
ne care o ai după ce-i parcurgi oferte]"
interbelice 117 . Localul cel mai select al
localităţii al cărui patron desfăsoa1·"
şi o intensă activitate culturală, oferind
11 4
reşti.

p. 3.

Cf. Enciclopedia
1938, p. 644.

României,

spaţiul

avut la dispoziţie pentru spectaeste restaurantul şi cafeneaua
,.BUCUREŞTI". Situat pe Bulevardul Regele Ferdinand, el îşi datorează o bună
parte din bunul renume posibilităţii de
a angaja formatii muzicale m, care să asigure antrenul necesar unei petreceri reuşite. Preluat din primăvara anului 1938
de cuplul de comercianţi români Dumitru Pavel şi Dumitru Cetean, care-şi creaseră deja un nume de succes la acea
dată prin intermediul complexului comercial pe care-I conduceau, el devine subiect
al unei formule de reclamă cu rezonanţe
etnice. Situaţia se amplifică cu prilejul
Anului Nou 1939 : "Românii toţi îşi vor
petrece Revelionul numai la Restaurantul
"Bucureşti" al d-lor Mitică Pavel şi Dumitru Cetean, cari au angajat în acest
scop o muzică de primul rang. Mâncăruri
calde şi reci. Vinuri excelente. Dans până
cole -

dimineaţa" 119.
Şi acest sector este controlat cu autoritate de către comercianţ.ii maghiari.
Unul dintre cele mai renumite restaurante din Odorhei aparţinea lui Bark6czy
Dionisie, a cărui pricepere in alcătuirea
textelor de prezentaţie ni-l relevă ca pe
un bun cunoscător al psihicului consumatorului 120 . Pentru sezonul de vară putea pune la dispoziţia clienţilor săi o
grădină .. Unde in fiecare seară se găseşte
friptură la grătar, bere Luther la ghiaţă,
vinuri escelente. precum şi o muzică de
tigani (care, n.a.) delectează publicul consumator. Dans până dimineaţa" 121. Retinem capacitatea societăţii interbelice de
a se bucura de plăcerile vieţii, prin îndelungatele petreceri nocturne - lucru demonstrat şi cu ocazia balurilor si seratelor
ocazionale.
'
Restaurantul Laszlo Ludovic se găsea
în Piaţa Regina Maria nr. 11 - celălalt
11B Vezi GANDURI. r. 2 '1 februarie 1935.
P· 16 şi SECUIMEA, IV, nr. 119/26 februarie
1934. p, 4.
.
II9 GAZETA ODORHEIULUI, VIII, nr. 268/
11 decembrie 1938, p. 3.
!20 .,Vizitaţj renumitul Restaurant BarkocZtJ

II, Bucu-

m HARGHITA I nr. 30/1 noiembrie 1925,

c0molect renovat de noua conducert>. Zilnic
alese din tot ce are mai select arta
culinară. Vinuri delicioase din Vechiul Re'"at
si Transilvania. Grădina de vară amenaiată -in
stil modern. Grătar special. Preţuri moderate",
fn GANDURI, I, nr. 2/1 februarie 1935 co121 GAZETA ODORHEIULUI, VII, nr. '23018
iulie 19:17, p. 2.
·

• •
116 GANDURI
I nr- 2/1 februal'ie 1935,
coperta II.
' '
117 Vezi pt. cf. SECUIMEA. I. nr. 9 125 aorilie 1931. p. 2; GAZETA ODORHEIULUI. VT.
nr. 215/24 decembrie 1936, p. 2- şi VII, nr. 225 '1
mai 1937, p. 3.

mâncăruri
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bind, un fel de cameră de zi a vieţii comerciale. In replică, restaurantul - deşi
era accesibil tuturor celor cu bani - era
frecventat de lumea bună : notabilităţi,
mtelectuali, funcţionari (singuri ori cu familiile), personalităţi aflate în trecere prin
uraş 125 • El putea fi asemuit unei veritabile camere de oaspeţi a vieţii comerciale.
Pe un fond roz, în careuri întrepă
trunse, se desfăşoară prezentaţia localului ORBAN - găzduită de aceeaşi generoasă revistă "Gânduri" ; "Bodega şi Restaurantul ORBAN aduce la cunoştinţa
generală, că prin felul său special de a-şi
servi clientela, şi-a căpătat cea mai renumită faimă. Bucătărie aleasă, română, germană şi maghiară. Vinuri speciale, grătar
renumit la orice oră din zi şi noapte (?).
Orchestra cunoscutului primaş Szallasi,
delectează publicul cu diferite arii naţio
nale şi streine. Abonamentele lunare cu
lei 600 prânzul şi seara" 126 • Să zăbovim
puţin asupra denominaţiei textului de mai
sus. Debutul surprinde prosperitatea indiscutabilă a localului. Patronul pregăteş
te astfel terenul ofertei propriu-zise. Spiritul tolernat - al perioadei şi al zonei reiese din enumerarea tipologiei de preparere a meniurilor. Calitatea produselor
şi serviabilitatea sunt alte argumente
demne de luat în seamă. Muzica este un
alt aliat de nădejde al oricărui local care
se respectă. In fine, posibilitatea de a abona lunar principalele două mese ale zilei - şi la ce preţ, care ne aminteşte dureros de escaladarea inflaţiei actuale ! are darul de a risipi reţinerile celor mai
susceptibili dintre potenţialii clienţi.
Bodega şi restaurantul "Funcţionarul
Public(( - ce semnifică o unitate funcţională a ansamblului cooperativei cu acelaşi nume îşi baza succesul pe faptul
că era "frecventată de intelectuali români
de la oraş şi sat" 127. Cum lesne se poate
bănui, ne aflăm în plină ofensivă etnică ...
Pentru a nu încărca excesiv "nota de
plată" a acestui subcapitol am ales, pentru finalul său, o reclamă construită după
canoanelc clasice ale genului : cu adresa

pol de interes al vieţii comerciale din o- şi oferea o serie de avantaje ce
nu puteau fi trecut uşor cu vederea. Pe
lângă calitatea produselor, reclama
din
primăvara anului 1933 insistă asupra abonamentelor "pentru masă în preţ convenabil". Noutatea constă în încercarea
de a câştiga benevolenţa provincialilor lucru meritoriu în ceea ce priveşte asigurarea unui bun renume şi a unui câştig
pe măsură - prin expresia : " ... Pentru
cel dela ţară ofer curte pentru căruţe şi
cai" 1 ~ 2 • Doi ani mai târziu, ingredientelor
de calitate şi abonament le este adău
gată o surpriză pentru citadini, de această dată : " ... Biliard excelent stă tot timpul
la dispoziţia amatorilor" 123_ Acest spirit
tolerant nu putea decât să-i fortifice investiţia comercială pe care o patrona ...
In epocă era încetăţenită combinaţia
comercială între bodegă şi restaurant. Primul termen al relaţiei răspundea unor
nevoi cotidiene, mult mai puţin pretenţioase şi incluzând o lume pestriţă ca provenienţă socială. Accesibilitatea garanta o
reală democratizare comportamentală. In
cazul restaurantului cercul de clienţi
se recruta dintr-o lume ce beneficia de
un anume nivel profesional, cultural şi
-mai ales - financiar. Restaurantul implica o anumită ţinută şi maniere elegante,_ un anume grad de rulaj social, o notă
evidentă de snobism ce nu era la îndemâna tuturor. Trebuia să ai un farmec
discret, educaţie şi... bani. Aici serveai
doar mesele principale ale zilei şi te delectai cu programul de seară - aşa cum
era de pildă cazul cafenelei "Bucureşti a
care şi-a permis să angajeze o companie
de revistă şi music-hall în primăvara anului 1936 n-.. Comparativ, bodega reprezenta un veritabil spaţiu de tranziţie, unde erai servit pe toată durata programul~i şi indiferent de aspectul fizic şi socral. ~atronul făcea bani cu bodega şi îşi
menţmea respectabilitatea cu restaurantul
sau cafeneaua. Bodega se preta posibilităţilor şi răspundea preferinţelor celor cu
venituri modeste - fiind, metaforic vorraş

12 2

1' 5 Va!>ile Goldiş (2-! octombri~ 1925). Dimitrie Gusti (15 iunie 1933) şi Virgil Madgearu (:l septembrie 1934).
m; GANDUHI, I, nr. 2 '1 februarie 1935, coperta III.
127 GAZb:TA ODOHHEIC'LL'I, IX. nr. 2BO,'
30 iunie 19:l9. p. 4.

SECUIMF.A, III. nr. 96,'17 mai 1933, p.

412J GANDURI, I, nr- 2/1 februarie
1935,
coperta III.
124 GAZETA ODOHHEIULUT
VI, nr. Hl3.'
29 martie 1936, p. 4.
'
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localului şi lista produselor, cu adverbul
"numai" plasat la locul lui, cu o cantitate rezonabilă de superlative. Deci : "Numai la Bodega Borbely Erzsi-Markon din
B-dul Regele Ferdinand No 53 găsiţi vinurile cele mai bune şi eftine. Ţuică specială de prune. rachiuri, coniac, rom, liqueruri. Bufet astortat, bere la pahar,
mâncăruri calde şi reci. Preţuri moderate, serviciu conştiincios" 128 . Chiar şi sub• linierea este la locul ei în acest text calm
şi explicit. Un veritabil model de clasicism ...

reclamă

de abia de acum urmează 130_ Dincolo de inofensiva inexactitate legată de
numărul de locuitori din oraş scuzabilă prin prisma dorinţei de persuasiune
- aflăm că locul de desfăşurare a evenimentelor legate de vacanţa de vară este
chiar edificiul liceului de stat ("Şt. O.
Iosif"). Fiind vorba de un veritabil prospect w, cel care l-a conceput simte nevoia să dea maximum de informaţii într-un spaţiu tipografic redus. O formulă
similară de prezentaţie utilizează şi au~
torul prospectului Băilor Homorod 132.
Spre deosebire de celelalte staţiuni ale ţi
nutului, se revine destul de des asupra
informaţiilor legate de băile amintite __:_
poate şi prin prisma distanţei accesibile
care le despart de capitala judeţului. :Reclama este concentrată - cu deosebire pe durata lunilor aprilie-iunie 1935. Prima "mişcare" după editarea prospectului
este aceea de a anunţa acordarea unei reduceri de 50% din tariful C.F.R. pe timpul
sezonului de băi "la intervenţia d-lui senator T. Muică pentru staţia Odorhei, deservind Băile Homorod" 1:1:1. Pentru numeroşi amatori de drumeţii mai puţin
conven tionale şi necesitând un, spaţiu temporal restrâns la câteva ore - "Cea mai
plăcută escursie o puteţi face la BAILE

DIVERSE
In principal trebuie să luăm în discuce privesc, în mod nemijlocit, petrecerea timpului liber. Acest imens
capital ce stă la dispoziţia fiecăruia dintre noi şi poate fi utilizat sau "omorât"
după propria voinţă. Funcţie de situaţia
declanşată vom distinge şi variantele existente la Odorhei pe durata anilor interbelici.
Având în vedere poziţia geografică a
zonei, pe primul loc se instalează staţiu
nile balneo-climaterice. Izvoarele de apă
minerală şi termală, un adevărat dar fă
cut localnicilor de către natură în compensaţie faţă de regimul temperaturilor,
asigură un câştig constant cu o investiţie
minimală de capital. Oraşul Odorhei în
sine este privit ca un ideal loc de vilegiatură ce se deschide ca atare în data de
15 iulie 1925 - "pentru membrii corpului didactic, de toate gradele, având ca
scop să dea posibilitatea de vilegiatură,
recreaţie şi pentru ţinerea diferitelor cure
pe lângă condiţiuni favorabile acelora cari
necesită odihnă, după munca zdrobitoare
de nervi de peste an, în şcoală" 1 ~9 . Am
putea afirma că se atinge partea cea mai
delicată a procesului de învăţământ autohton, de atunci şi de acum ... Textul de
ţie activităţile

128

coperta

GANDURI

rr.

I,

nr.

2/1

'

februarie

wu "... Odorheiul, ca şi jurul, e in acest scop
foarte potrivt. Clima de munte, aerul curat,
încărcat de ozon, băile şi apele minerale din
oraş şi nemiJlocita apropiere băi de sare, iodbrom, fier ~j de radiu, frumuseţile
natural<!
pentru turişti, locurile de escursie cu priveliş·
ti pitoreşti face regiunea să fie unul din cele
mai potrivite locuri de recreaţie. Orăşelul, cu
11 mii locuitori (/), situat la poalele munţilor
Harghita, cu straclele sale curate. casele burgheze driigu~e, impresionează plăcut streinul,
de la prima vedere. Industria desvoltată şi
ieftina, frumoa~a industrie casnică, productele
de lapte şi stocul de vite sănătoase predestinează ţinutul să fie cercetat, an de an. tot de
mai mulţi, chiar şi din punctul de vedere al
economisirii. Locuitorii săcui sunt ospitalieri,
iar din punct de vedere etnic oferă un studiu
interesant. Păraele de munte, bogate în păs
trăvi si raei, oferă distraţie plăcută. Circulaţie cu autoLus spre Sovaia şi alte băi ... " !.1
HAH.GHITA, 1, nr. 11/21 iunie 1925, p. 6.
m Vezi spre comparaţie prospectele anuale
ele prezenta~ie ale liceului r\e băieţi "şt. o. Io~if" spre exemplu cel din anul 1925, cu nl'.
41Rit925, în HARGHifA. I, nr. 14/12 iulie El2.i.
P· 5, biling,·.
iJl Vezi GLAS ROlHANESC din regiune''!
secuizatd, V, nr. 1:l9/24 aprilie 1915, p. 7.
::<J lbzdcm, nr. 161/25 mai 1935, p. 1.

lfJ35,

129 "Odorheiul, loc de vilegiatură', în H:\HGHITA. I, nr. 11/21 iunie 1925, p. 6 Vezi ~i
cele două articole scrise de profesorul Nicolae Stoica 1?i intitulate "Poate fi Odo1·heiul .~ta
ţiune balneo-climaterică ?", in GAZETA ODOH·
HEIULUI, IX, nr. 272.'6 martie 1939, p. 4 ~i
nr. 273/15 martie:: 1939, p. 2.
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măvara anului 1938 : "D-voastră nefiind

HOMOROD((. Care ar fi avantajele unei
astfel de alegeri ? Iată-le : "Muzică escelentă, grătar
special, beuturi la gheaţă,
bufet bine asortat. Dans în fiecare duminică în sala complect renovată" i:H.
Deşi nu este cea mai importantă staţiune din salba desfăşurată în zonă, baia
"Harghita" beneficiază de o prezentaţie
cu iz romantic t:J5. Proprietate a comunei Ciuc-Cicio ea "e situată într-o vale
tăcută, înconjurată de pădure de brad seculară". Urmează aşa-zisele date tehnice,
iar - în final - o interesantă referire
la lipsa de interes şi de fonduri care gravează asupra calităţii acestui Joc : " ... Dacă n-ar conduce mizerabilele drumuri la
această bae, iar stăpânii, azi săraci lipiţi
pământului,
ar putea jertfi mai mulţi
-bani pentru ea, această bae ar întrece Sovata, şi ar deveni una dintre cele mai cercetate băi ale Europei Centrale !" 136. Categoric, nu de modestie duc lipsă proprietarii staţiunii...
Acelaşi patriotism local (benefic pentru atâtea zone ale ţării) este exacerbat
şi în prezentarea Băilor Seiche. Fiind cea
mai veche şi însemnată staţiune din preajma oraşului Odorhei - situată la numai
45 de minute de mers pe jos - ar profita enorm de pe urma unei campanii de
presă inteligent concepute şi "ar întrece
Carlsbad-ul, sau Herculanele". Pentru
sinceritatea şi prospeţimea textului, vom
reda - în cele ce urmează ~- un fragment ceva mai extins din explicitarea "supărării" locale : " ... Să spunem tare, ce avem. Nu e ruşine, ci e o datorie. Să publicăm, ca să facă cât mai mulţi bae la
Seiche, să-şi bea apa cât mai mulţi, ca
să-şi recapete sănătatea. Să vie şi alţii în
ţinuturile noastre. Să-şi petreacă vara
între noi. Să ne cunoască, căci astfel ne
vor îndrăgi. Iar noi să cercetăm această
bae, să nu ducem banii în alte localităţi.
Dacă facem aceasta atunci baia Seiche se
poate amplifica şi dezvolta în mod necesar" 137.
Într-un mod similar se încearcă propulsarea băilor sărate Fernengel, în pri134

P· 5.
V>
126
137

duşmanii propriilor bani, nu vă duceţi
la vară la băi streine şi scumpe, pentru
ca să vă vindecaţi reuma, bolile de rinichi şi femeeşti, etc., etc., ci folosiţi escelentele Băi sărate Fernengel, unde cu
o cheltuială minimă scăpaţi de orice suferinţă- Cursă comodă" 1:18 . Ultima parte a textului se referă, totuşi, la mijlocul de transport şi nu sugerează - nici
chiar accidental - posibila apropiere dintre reclamă şi capcană în care sfârşesc
cred ulii...
Revenim la interiorul ospitalier al oraşului prin intermediul referirilor la o
modalitate extrem de uzitată pentru trecerea timpului - mersul la cinematograf.
Mărturisim că aveam la îndemână prezentaţia plină de prospeţime a multor pelicule ce au rulat în intervalul deceniului patru la Odorhei, dar ne-am fixat atenţia doar asupra unui unic text mai
mult decât relevant pentru speranţele îndreptăţite de cea de-a şaptea artă. Chiar
cu riscul de a părea prea lung, îl vom
reda în totalitate şi vă vom lăsa plăcerea
să-1 savuraţ.i pe îndelete. "Cinematograful Royal din Odorheiu aduce la cunoş
tiinţa Onor. Publicului spectator că, pentru a-i putea servi filmele al căror renume au făcut ocolul pământului, cu mari
sacrificii a contractat aceste filme, fiind
pe deplin convins că nici un amator de
senzaţii puternice nu va lipsi de la reprezentarea lor ce urmează a se face în
cursul lunei Februarie a.c. (1935, n.a.).
Pentru ca Onor. Public să-şi poată
face doar o idee generală despre celebritatea acestor filme, dăm mai jos numele
câtorva din ele :
Mascarada, cea mai fantastică realizare a lui Willy Frost, Pa ula W eccley şi
Olga Tschehov. Orchestra Operei din Viena, în asociaţie cu or-chestra Filarmonică
tot din Viena, execută muzica acestui
film. - Bestia umană, puternică dramă
de moravuri, interpretată de steaua cu
renume mondial, Irena Dunne. - Sufletul în faţa justiţiei, altă dramă puternică
ce mişcă omul până la lacrimi, făcându-1
să retrăiască clipe cu adevărat reale. Povestiri din pădurea vieneză, operetă cu

Ibidem, nr. 163/29 iunie 1935, P- 4.

HARGHITA I nr. 2/Hl
aprilie lD::!c,
Ibidem.
' '
Ibidem, nr. 8/:H mai Fl:?5, P· 2. Vezi, !n

1'1 CiAZETA ODOHHFillLlii. VIII, nr. 254/
28 mai 1938, p_ 4-

context, şi prezentarea băilor de la Sovata,
ibidem, nr. 7/24 mai 1925, p. 2.
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viaţa
ţie desăvârşită a

mai târziu, căpătând o puternică coloratură conciliantă atât de firească prin
simplul fapt al convieţuirii în cadrul ace-

subiect din

veselilor vienezi, creaMagdei Schneider, Leo
Slezak, Georg Alexander şi cu concursul
Filarmonicei din Viena. - Noul Tarzan
(Tarzan al doilea), film din viaţa omului
trăit printre animale, în rolul principal
marele Johnny Weissmtiller, cunoscut din
filmul de mare succes "Tarzan primul".
-Beţia aeriană, viaţa reală, plină desenzaţii, a celor ce dintr-un instinct neînţeles încă, simt dragoste de a pluti în
văzduh la un loc cu păsările cerului. Emoţii puternice, momente de groază, provoacă vederea acestui film. Fiicele Excelenţei Sale, mare operetă după cunoscuta piesă de teatru "Micul Debit" cu
Nagy Kat6 şi Willy Fritsch. - O săritură
în prăpastie, film de aventuri periculoase, creaţie originală a simpaticului Harry
Piel, supranumit Regele Stepelor, Regele
Cowboylor. - O femee care ştie ce vrea,
superbă operetă a nemuritorului Oscar
Strauss, în rolurile principale Lili Dagover, Adolf Wahlbruck şi Hans Junkermann. - Păcatele lui Madelon Claudet,
zguduitoare dramă socială cu celebra tragediană Helen Hayes. Acest film puternic
care zguduie inimile celor mai rezistenţi
oameni, a obţinut cel mai mare succes
cunoscut până acum în viaţa filmelor.
Atragem atenţia din nou că nimeni
nu va mai avea ocazia să vadă aceste filme ce cu mari şi grele sarcificii au fost
obţinute"

luiaşi

stat : "Răspândiţi "HARGHITA"
gazeta independentă a poporului român
şi maghiar. DORUL DE PACE DINTRE
POPOARE trăeşte în inima oricărui om
cu suflet nobil. La realizarea acestei dorinţi sublime contribue : abonaţii gazetei
"Harghita" cei care publică reclama în
"Harghita" 14 1.
Strategia editorilor săptămânalului
"Secuimea" se orientează spre o altă sferă de interese a concitadinilor şi anume aceea de a putea fi în atenţia publică prin intermediul reclamelor găzdui
te în paginile gazetei. Situaţia nu era
străină de dificultăţile legate de orice început de serie, atunci când orice abonament onorat este de nepreţuit : "Abonaţii noştri care şi-au achitat abonamentul
pe un an beneficiază la un anunţ gratuit
în mărimea acestuia de 2 ori pe an, iar
cei cu abonamentul achitat pe 1/2 ani la
un singur anunţ gratuit" 1.: 1 . Un foarte
bun exemplu despre posibilităţile inventivităţii umane ...
Apariţia lucrării profesorului G. Popa-qsseanu intitulată, sugestiv, Secuii şi
secuizarea Românilor(( nu putea trece neobservată tocmai în Odorhei. Aşa se face
că, imediat după ieşirea ei pe piaţă, este
propusă în termenii
cei mai favorabili
prin intermediul gazetei "Secuimea" :
"Secuii şi secuizarea Românilor'', cartea
d-lui prof. G. Popa-Lisseanu, nu trebue
să lipsiască din casa nici unui Român din
Secuime, deasemenea nici din bibliotecile
şcolilor primare şi secundare. De vânzare
la librăria "Minerva" Odorheiu. Lei
30" 1'•: 1• La scurt timp după aceasta, invita1;ia este reînnnoită - folosindu-se un
alt argument de prim-plan : "Secuii şi
secuizarea Românilor" epuizându-se la
libri\ria "Minerva" a fost comandat un
noi stoc, care va sosi în scurt timp. Această excelentă scriere nu trebuie să lipsească depe biroul nici unui intelectual
din Secuime" Hr.. Situaţia prezentată poate fi înţeleasă mult mai bine în contextul
numeroaselor luări de poziţie înregistra-

t:m.

Periplul intelectual al domeniului continuă în zona presei cu directă referire la încercările persuasive de impunere în graţiile opiniei publice. Privitor la
presa românească a perioadei interbelice
nu avem prea multe exemple, dar cele
care există pot fi socotite drept dovezi
concludente ale unei permanente dorinţe
de autodepăşire a condiţiei de provincial.
In chiar primul număr al publicaţiei săp
tămânale "Harghita", este conţinut ungeneros îndemn la concivilitate interetnică
- de remarcat faptul că ziarul era bilingv ! - prin formula : "Răspândiţi
"HARGHITA", gazeta independentă a
neamului românesc şi maghiar !" 1'. 0 . Textul este mult amplificat câteva numere
U9

perta

GANDURI. I, nr. 2/1 februarie HJ35, co-

Ibidem, nr. 9(7 iunie 1925, p. G.
2 SECUIMI':A. I nr. 13/23 mai 1931 p. 2.
14 J Ibid(;m, III, n~. 93131 martie 1933: p. 4
l.W Ibtdem, nr. 95/7 mai 1933, p. 2.
lH

rv.

140

14

HAHGHJTA, I, nr. 1 '12 aprilie 19:>5, p

3.
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nate până la similitudine perfectă, de un~
de deducem că acesta este produsul de
reclamă" tipic al eroului nostru 148 • Ori~um, gospodinele din Odorhei au avut un
moment de vârf al existenţei lor ...
Un alt personaj care aduce o notă de
pitoresc în existenţa patriarhală a .o:aselor româneşti interbelice este mag1c1a~ul. Dacă alte localităţi beneficiază de
serviciile autorizate ale unei profesioniste, la Odorhei se opreşte -în octormbrie
1937 - un profesor indian autentic : Sady Faim. Textul de prezentaţie este însoţit de fotografia de rigoare pentru
nota de credibilitate obligatorie - şi este
conceput după toate canoanele genului 149. Personajul misterios se instalează
pe strada principală, dar (nota bene !)
spre capătul periferic al ei (de aici un
plus de interes, alimentat şi prin peliculele epocii), unde prestează serviciul său
"în fiecare zi dela 8 dimineaţa până la
8 seara".
Ultimul segment al rubricii de faţă
îl dedicăm unor activităţi cu mult mai
bine ancorate în pragmatismul unei existenţe trepidante. Lozurile această minunată formulă ludică ce aduce câştig se bucură şi în Odorhei de atenţia cuvenită. "Vinovat" este în primul rând
- proprietarul colecturii Revesz din Tg.
Mureş, care şi-a deschis mai multe puncte
de desfacere în Secuime. Multe sunt pla&dte în Odorhei, iar dintre acestea cel mai
activ ne apare punctul instalat în libră
ria "Minerva". Orice moment al anului
este indicat pentru întâlnirea cu norocul,

te în epocă, pe plan local, vis-a-vis de procesul de secuizare a românilor din zonă ...
In atenţia profesorUor de istorie 14 5 este
titlul unor incitante opinii legate de începerea anului şcolar 1934135. Semnatarul
articolului este de părere că "cel mai potrivit manual de Istoria Românilor este
al praf. univ. Ioan Lupaş ... " Suntem într-o epocă unde funcţiona principiul manualelor paralele, de unde se putea alege ...
Ion STERIOPOL, dinamicul ferment
al acţiunii culturale româneşti din Odorheiul interbelic, îşi probează valenţele
talentului multilateral prin publicarea unui volum de versuri la editura Miron
Neagu din Sighişoara. Apărut în primă
vara anului 1940 şi intitulat - premonitoriu - "Credinţe ucise", el beneficiază
de o recenzie extrem de favorabilă din
partea unui coleg din corpul profesoral
al liceului de băieţi "Şt. O. Iosif", respectiv I. Creangă ili6.
Un alt mod interesant şi util de a-ţi
petrece timpul liber este acela de a urma cursurile unei şcoli de şoferi. Reflex
firesc al creşterii nivelului de trai, faptul că-ţ.i poţi permite mai uşor achiziţio
narea şi folosirea unui automobil nu mai
semnifica o mare noutate la debutul deceniului patru, nici chiar într-un oraş precum Odorheiul. Societatea interbelică avusese destul timp să se convingă de avantajele unei maşini : viteză, confort,
statut social, prilej de distracţie. Vizitarea staţiunilor din zonă şi a marilor oraşe Braşov, Tg. Mureş, Ploieşti devenea o realitate la îndemâna multora
dintre cetăţenii oraşului. In atari condiţii, propunerea fraţilor Bartok şi a lui
Iuliu Fernengel jr., ce şi-au deschis la
jumătatea lunii mai 1931 " ... în B-dul Regelui Carol II Nr. 3 singurul curs de şo
feri pentru judeţul Odorheiu autorizat de
Ministerul de Interne cu ordinul No 2775/
1931" w, era mai mult decât binevenită ...
Maestrul de artă culinară Hellwig G.
Ioan este un personaj pe care l-am întâlnit în turneu promoţional şi prin alte
oraşe ale Transilvaniei. Textul pe care-1
utilizează în vara anului 1931 este asemănător cu celelalte informări menţio145

Hll
149

Faim, care a trăit mult timp în India, a făcut
pământului şi care ştie şi cunoaşte toate
oraşele mari din lume. J!le unde a călătorit,

ocolul

unde a fost vizitat de un public foarte distin:'
care a admirat arta lui de a prezice şi explica gândurile şi viaţa omului, spiritul mediu
care prezice trecutul, viitorul. prezentul după
fizionomie,
matematică, grafologic şi chiromanţie. Descoperă orice secrete şi boli, prezice
şi desluşeşte de asemenea orice afaceri personale, comerţul, amorul, căsfltoria. sarcina, câş
tiguri neaştept<lte, judecăţi, boalele, suferinţe
sufleteşti de iubire, arată calea de luat pentru
evitarea accidentelor fatale şi afacrile lor. ViZitele se primesc în fiecare zi de la 8 dim. pân:j
la 8 seara in B-dul Regele Ferdinand N-88", în
GAZETA ODORHEil'LUI, VII, nr. 239/28 octombrie 1937, p. 4.

Ibidem, IV, nr. 117/29 august 1934 p. ''
ODORHEIULUI. X,
300j
2·1 aprilie 1940, p. 1-3.
147 SECU!MEA. I, nr. 13/23 mai 1931. p. 4
14 6 GAZETA

Ibidem, nr. 26/28 august 1931, p. 3.
"A sosit în Odorheiu prof. indian Sady

nr:
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dar parcă de sărbători satisfacţia este cu
atât mai mare ! 150,
Despre o cu totul altă formă de loterie este vorba cu prilejul campaniilor electorale. Pasiunile politice ce se trezesc
la viaţă în acest moment solemn al evoluţiei naţiunii, confruntările mai mult sau
mai puţin ortodoxe de opinii, atmosfera
tensionată şi agitaţia specifică ce premerge "asaltul" urnelor de vot - totul se
pretează unei prezentaţii de reclamă de
cea mai autentică valoare. "Gazeta Odorheiului" - pe durata primei sale serii din
anul 1926 -este extrem de favorabilă reprezentanţilor P.N.L. Aşa se face că, pe
durata campaniei electorale din primă
vara acelui an, număr de număr este
pus la dispoziţia politicii de partid. Textele sunt elaborate bilingv (să nu uităm
că majoritatea populaţiei de aici este de
etnie maghiară) şi se referă la binefacerile guvernării liberale şi la numeroasele
avantaje pe care perpetuarea acesteia
le-ar aduce localnicilor. Nu intrăm în amănunte probabil cu ocazia unui studiu special dedicat acestui subiect - ci
ne limităm să atragem atenţia, acum, asupra insistenţei manifestate vis-a-vis de
funcţionărimea epocii 15 1, şi a religiozită
ţii pe care o incumbă adularea unui puternic personaj din ierarhia P.N.L. 152.
Mai reţinem puţin atenţia lectorului
cu două reclame apărute în presa românească locală ce fac referire la alte ţi
nuturi ale ţării. Prima dintre ele - ce
se încadrează într-o adevărată campanie

susţinută mulţi ani la rând aparţine
cunoscutei pepiniere de pomi, trandafiri
şi viţă de vie altoită "MILL" din Tomnatic, Banat 153 . Textul este construit cu
cea mai mare atenţie şi probează existenţa unui adevărat cult al proprietarului pepinierei - Carol Buding - pentru
binefacerile acestei forme de semnalare
economică. O a doua este prilejuită de
organizarea unei manifestări anuale găz
duite de Capitala ţării : "Vizita ţi Capitala în timpul Lunei Bucureştilor. Profitaţi de reducerea pe căile ferate acordată
până la 9 iulie (1936, n.a.) şi de toate avantajele oferite cu acest prilej. Câteva
zile petrecute în Capitală, în timpul Lunei Bucureştilor însemnează câteva zile
de reală mulţumire, echivalează cu un
voiaj în străinătate (?). - Dacă plecaţi în
ajun de Duminecă, aveţi 75 la sută reducere pe C.F.R. In cursul săptămânii 50
la sută" 154 . Fără comentarii. ..

.•

Traseul eul tural românesc interbelic
din Odorhei ar putea fi stabilit, ca limite
cronologice, între înfiinţarea Despărţă
mântului ASTRA local şi cursurile de limbă italiană oferite pe durata anilor
1939 şi 1940 155 - concitadinilor săi de
către profesorul Gheorghe C. Radu de
15:! SECUIMEA, II, nr.
84/23
decembrie
1932, p. 5.
154 GAZETA ODORHEIULUI, VI, nr. 200/
25 iunie 1936. p. 7.
155 Organizarea acestor cursuri se încadrează in linia de orientare culturală a statului
romAn - operată Ia finele deceniului patru spre Italia. Primul anunţ - ce specifică. Inalta
specializare a profesorului şi faptul că respectiva manifestare avea loc in locuinţa acestuia (!) - datează de la rlebutul lunii mai 1939.
Se revine - la jumătatea lunii următoare cu precizări suplimentare privind studiile din
Italia ale lui Gheorghe c. Radu şi posibilitatea
de "Facilitare călătorii Italia prin Institutul de
Cultură Italiană din Bucureşti". In fine, cea mai
completă informaţie este furnizată la debutul
anului 1940 - atunci când se enunţa : "Un
curs absolut gratuit de italiană în Odorhei cu
singura obligaţiune de a se procura cartea
Praf. Lilio Cialdea, "Schema di Lezioni d'ltaliano per principianti printr-o librărie din
loc. Cine doreşte să înveţe o limbă frumoasă.
armonioasă şi uşoară, să se Inscrie la cursul
ele italiană! Praf. c. Gh. Radu". in GAZETA
ODORHEIULUI, X, nr. 294/20 ianuarie 1940,
P· 4.

150 "Cele mai multe Iazuri de la Loteria ele
Stat s-au vândut, in judeţul Odorheiu, la Librăria "MINERVA". Câştigurile au fost achitate totdeauna, imediat după tragere, cu cea
mai perfectă punctualitate. Este deci în interesul Dv. să vă grăbiţi ş'i să vă procuraţi un loz
norocos la Librăria "MI NERV A" cât mai curând, un loz putând fi şi ce>l mai practic ca·
dau de Sf. P~tl. Preţul unei optimi de loz este
Lei 125. Un sfert de loz costa Lei 250. O jumă
tate de loz costă Lei 500. Proxima tragere este
in zilele de 4 şi 5 Maiu", in SECUIMEA, III,
nr- 94/14 aprilie 1933. p. ti.
151 Vezi articolul "Ce-a făcut Partidul li-

beral pentru

funcţionarii

publici ?"

şi

...

apelaţia

directă

la adrena acestei categorii intelectuale
din GAZETA ODORHEJULUI, I, nr. 3/11 mai
1926, p. 4.
.
a50 Articolul de fond intitulat
"IATA (JMU L !" şi poezia "Cântec să1·bătoresc", dedicute d-Iui Ioan Th. Florescu, deputat liberal 5i
membru in conducerea partidului, ibidem, nr.
4/18 mai 1926, p. 1 şi 2.
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băieţi "Şt. O. Iosif". Iniţia
tiva în domeniu este susţinută prin intermediul amintitei
societăţi culturale, a
corului DOINA" şi a orchestrei militare
a Regimentului 6 Jandarmi, prin presa
românească şi asociaţiile de binefacere.
Graţie eforturilor depuse de unele dintre
personalităţile
oraşului cum au fost
profesorii Ion Stariopol, Ion Banu şi Octavian M. Dobrotă, avocatul Mihai Constantinescu şi comerciantul Gheorghe N.
Gârneţiu
- rezultatele înregistrate în
timp au fost dintre cele mai pozitive.
Capitolul reclamei - structurat după
principalele sale sectoare de activitate ne-a relevat existenţa unei lumi dispuse
să se angajeze, chiar şi fără modele de
urmat, într-o competiţie onestă şi profitabilă. Ce altceva pot semnifica, spre exemplu, veritabilele prospecte de prezentaţie a reţelei de staţiuni balneo-climaterice din judeţ sau ofertele magazinelor
de modă, încălţăminte şi produse alimentare ? Sau modalităţile diverse de organizare a "confruntării" pentru garanţiile
clienţilor operate de proprietarii localurilor din Odorhei ?

O realitate se impune cu prioritate
fie subliniată : având în vedere superioritatea demografică a elementului etnic maghiar înregistrăm un control cvasitotal al sectorului comercial şi industrial nutrit şi de o tradiţie în domeniu,
în vreme ce pe tărâm cultural se poate
vorbi despre o evidentă stare de echilibru
- înregistrând şi aici excepţiile notabile
- cu etnia română. Incercarea de impunere a unui efort concurenţial loial între
cele două etnii ale zonei - lucru afirmat
în termeni clari şi concilianţi - pare menită să accelereze procesul de urbanizare
a localităţii şi să asigure prosperitatea şi
confortul dorit de către toţi cetăţenii ei.
Exemplul palpabil al evidenţei unei convieţuiri paşnice vezi editarea bilingvă
a gazetelor, traducerile din proza maghiară, participarea unor intelectuali maghiari la acţiunile culturale ale românilor şi ale formaţiilor muzicale româneşti
la serbările maghiarilor - ne îndeamnă
să considerăm această atitudine ca fi-

la liceul de

să

rească,

generoasă

ca viitorul să
trecutului...

şi

înveţe

repetabilă.

din·

Sperăm

lecţia pozitivă

a

CULTURE ET RECLAME DANS ODORHEI PENDANT L'ENTRE DEUX
GUERRES
(Resume)
La panorama offert avec cette occasion est con<;ue comme une prolongement des recherces deja finalises pour
une autre viile de l'endroit : MiercureaCiuc. Notre intention - encouragee per
les editeurs de-la revue que vous lisez est celle de refaire, dans quelques ,,episodes", les dimensions reeles du melange
emblematique de la culture et de la reclame dans la region des Szekle.rs pendans l'entre deux guerres.
Etant consecientes que nous presentons les faits sculement par la perspective de l'image roumai,ne de l'epoquc,
nous offron~ l'opportunite aux-quels qui
sont vraiment intereses au sujet de l'histoire des Szeklers de nous ajoutent par
leurs travails.
L'initiative dans le domaine culturel
roumain de l'epoque est soutenu par le
Departement ASTRA d'Odorhei, aussi

que par l'entremise de la societe musicale "DOINA" et la fanfare du Regiment
No-6 des Gendarmes de la viile, par la
presse et des asociations de bienfaisance. Grâce aux efforts reuni des plus importantes personalites de la viile - nous
citons i<;i seulement les noms des professeurs Ion Steriopol, Ion Banu et Octavian M. Dobrotă, de 1 avocat Mihai Constantinescu et du commen;ant Gheorghe
N. Gârneţiu - les resultats ont ete d'une
tres bonne qualite.
Le chapitre de la reclame - structure apres ses principales secteurs de manifestation - nous a reveler l'existence
d'une monde forte disposee d'etre engagee - meme sans modeles - dans une
competition hânete et profitable pour
tous. Quelle est - dans cettes circonstances - la signification des veritables
prospects rediges pour le reseu des sta259
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tions balneo-climatique de la regwn or
les offres con~ues par des magasins de
modes, des chaussures et des produits alimentaires ? - Or les modalites diverses dans lesquelles se manifeste la "confrontation" parmi les proprietairs des
restaurants de la viile ?
La majorite demographique apariienne aux hongrois qui controlent les secteurs commercial et industriei. Du point
de vue culturel est plus qu'evident
qu'existe une etat d'epuilibre entre les
deux ethnies.

L'exemple de la cohabitation pacifique
des roumains et des hongrois dans cette
region - vois pour t:;a la publication bilingue des journaux, les traductions de
litterature hongroise parru dans la presse
roumaine de la periode. la participation
des intellectuels hongrois aux actions
culturelles des roumains et des ensambles musicales roumains aux fetes des
hongrois - represente une attitude normale, genereaux et, sans doute, repetable.
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CONTRIBUŢIA ·REVISTEI "ARHIVA SOMEŞANA"

(1924-1940), LA CUNOAŞTEREA
POPORULUI ROMAN

ISTORI~f

IOAN POP

silvaniei, datorită şcolilor ce funcţionau
în acest orăşel, îndeosebi a Şcolii superioare (normale) şi a Institutului militar.
In urma desfiinţării regimentelor de graniţă din Transilvania, în 1851, reprezentantii grănicerilor năsăudeni au hotărât,
la îndemnul unor intelectuali patrioţi, să
nu împartă fondurile băneşti şi unele averi aflate în proprietate comună, ci din
dobânzile şi veniturile acestora să-şi sustină instituţiile de învăţământ şi să acorde burse elevilor şi studenţilor, fiii de
grăniceri, care dădeau dovadă de capacitate şi sârguinţă la învăţătură. Astfel,
la 2 ianuarie 1859. la Năsăud îşi deschidea cursurile $coala pedagogică, iar la 4
octombrie 1864 Gimnaziul superior, carf'
""' va transforma treptat în liceu cu 8
rlase. La acest liceu, ca şi la Şcoala pedagogică,
Şcoala
industrială şi la alte
~coli vor studia numeroşi elevi, mai ales
rlin Transilvania de nord-est. Năsăudul
r1evenind cel mai important centru cultural din această zonă.
Aşa cum s-a arătat, studiile şi artico!Ple publicate în cele 27 de numere ale
revistei .. Arhiva someşană" au caracter
istoric şi cultural, ele referindu-se, in cea
mai mare parte, la trecutul istoric şi la
specificul cultural al districtului năsău
dPan şi al regiunilor din împrejunm1,
dar şi la istoria şi cultura poporului român în întregul său. Astfel, in nr. 1 al
revistei, apărut în l 924. Virgil Şotropa
semnează studiul : .• Districtul Năsăudu
lui", în care prezintă caracteristicile geografice ale acestui ţinut muntos, cu meleaguri de un pitoresc deosebit. brăzdate
de ape cristaline ce coboară din munti.
In cadrul studiului se menţionează faptul că partea nordică şi estică a districtului se învecinează cu Maramureşul, Bucovina şi Moldova, fiind acoperită de o

Apărută în 1924 la Năsăud, revista
someşană"
avea să continue
tradiţii mai vechi de cercetare şi popularizare a istoriei şi culturii poporului
român. în condiţ.ii noi, de libertate deplină din perioada care a urmat marii uniri din 1918. Acest fapt este enunţat în

"Arhiva

cuvântul "Către cititori" din primul număr al revistei în care se spune : "Un
grup de intelectuali din Năsăud ne-am
luat îndrăzneala să înfiinţăm
această
"Arhivă someşană" întemeiaţi pe o necesitate adânc simţită a unui astfel de
organ de publicitate în acest colţ îndepărtat al neamului românesc" 1. Intr-adevăr, revista a publicat numeroase documente, st_!J.dii şi articole privind istoria
acestui ţinut, dar şi istoria poporului român în întregul său, constituind astfel o
sursă bogată de documentare, un izvor
informativ indispensabil.
Sufletul acestei reviste a fost profesorul Virgil Şotropa, fiu al acestui tinut,
dar şi alti intelectuali ca : Vasile Bichigean, Iulian Marţian, Ştefan Buzilă, Iuliu
Moisil, Alexandru Ciplea, Iosif Naghiu,
Nicolae Drăganu ş.a. Prin activitatea lor
în cadrul colectivului de redactie al revistei sau în calitate de colaboratori, aceşti intelectuali au contribuit la informarea maselor de cititori privind trecutul poporului român şi astfel la educarea.
lor în spiritul patriotismului, menţinând
mereu trează conştiinţa naţională în rândul acestora.
Desigur, apariţia unei astfel de reviste la Năsăud nu a fost un fapt întâmplă
tor. Se ştie că datorită militarizării acestui ţinut, Năsăudul a devenit, încă de la
mijlocul secolului trecut, cel mai important centru cultural din nord-estul TranI

AS, nr. 1, 1924, p. 1-2.
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catenă

neîntreruptă

munţi înalţi aIntreaga .ca~eni'i
se poate împărţi în· două grupun Şl anume : Munţii Rodnei şi Munţii Bârgău
lui.
In continuare se arată că, în documentele medievale ţinutul este cunoscut
sub denumirea de districtus Rodnensis
sau Vallis Rodnensis, bucurându-se încă
din vechime de o oarecare autonomie.
Locuitorii lui aveau misiunea de a apă
ra hotarul de nord-est împotriva diferitelor incursiuni străine. Cu timpul, comunele acestui district au fost încorporate, din punct de vedere administrativ
la comitatul Solnocul Interior, iar apoi
la comitatul Dăbâca, păstrându-şi însă
vechea denumire. După anul 1475, când
regele Matei Corvin a încorporat din
ounct de vedere
juridic-administrativ.
valea Rodnei la oraşul Bistrita, districtul
va purta denumirea de Vallis Valachalis Districtus Valachicus, Pertinentia Vala~halis sau Depertinentia Valachica. In
anul 1·603 la cele 21 de localităţi de pe
valea Rodnei se anexează Nuşfalăul (azi
Mărişel), iar în 1652 Sântioana, ambele
comune fiind situate pe valea Şieului 2•
Astfel, acest district, format din 23 de
localităţi, se va afla sub administraţia
şi .iurisdicţia oraşului Bistriţa până în anul 1762 când se va militariza, formând
Regimentul Il românesc de graniţă, cu
sediul la Năsăud. După această dată, teritoriul celor 23 de localităţi va purta
denumirea de Districtul năsăudean
la
care se vor anexa, cu timpul, noi sate
militarizate de pe valea Şieului (1754) şi
de pe valea Bâr!!ăului (1783), m~mărul
lor ajungând la 44 3.
Aşa cum se arată în studiu, anexarea unor regiuni mărginaşe la acest: district nu i-a schimbat caracterul de unitate geografică marginală, nici condiţiile
lui naturale specifice, care favorizau anumite ocupaţii şi activităţi pe tărâm economic. Astfel, datorită terenului in cea
mai mare parte muntos. creşterea animalelor cu ramura sa principală păsto
ritul, îndeosebi in· Munţii Rodnei, va avea ponderea principală în ocupatia locuitorilor. urmând apoi agricultura, care

se practica pe văile râurilor, mai ales pf'
..,-alea Someşului Mare. Se ştie că în .iurul comunei Rodna s-a dezvoltat, încă
din cele mai vechi timpuri. mineritul
datorită bogăţiei subsolului in zăcJmin
te minerale.
In ceea ce priveşte locuitorii, se cuvine să menţionăm faptul că, in arari'i
de localitatea Rodna, unde alături de români s-au aşezat şi oameni de alte naţio
nalităţ.i, mai ales germani, pentru lucrul
la mini!. în toate celelalte comune populaţia era alcătuită omogen din români.
districtul constituind unul din cele mai
caracteristice teritorii româneşti
din
Transilvania. Localităt.ile acestui district
sunt atestate documentar în secolele
XIII, XIV, XV şi XVI, ele existând cu
mult mai înainte 4.
Date şi fapte importante privind istoria acestui ţinut ne oferă studiul lui Florian Porcius : .,Istoricul Districtului nă
săudean", publicat tot de Virgil Şotro
pa în nr. 9 al revistei menţionate. Este
un studiu mai vast prin care s-a pus în
circuitul ştiinific un bogat material documentar referitor la istoria acestui tinut din cele mai vechi timpuri oână la
1782. Documentele şi evenimentele sunt
prezentate şi analizate în contextul istoriei Transilvaniei, relevându-se legătu
rile permanente cu Moldova şi Munte:
nia 5 .
Un intr>res deosebit il nrPzint;'i :)i l'h.'.diul lui Iulian Marţian intitulat "Ţara
Năsăudului". publicat în nr. 10 al revistei. In acest studiu sunt prezentate şi analizate un număr însemnat de documente referitoare la istoria acestui tinut
din cele mai vechi timouri. Intre altele.
autorul susţine că gepizii ar fi stăpânit
valea superioară a Someşului Mare. oână
1~ di.soaritia lor din istorie. ci'td rl~r-" ·""'
::~firmă că după căderea lor politică di ~
571 ei au mai opus rezistenţă avarilor
şi slavilor in unele văi înguste ale Carpaţilor încă câteva decenii, apoi
acest
fapt se potriveşte mai bine la această
regiune fortificată şi aproape inexpug-

de

parţinători Carpaţilor.

4

Virgil Şotropa,
AS. nr. 1, 1924, p. 3.
J Ibidem, p. 5.
2

Districtul

Năsăudului,

Ibidem, p. 6.

5 Florian Porcius
săudean, in AS, nr. 9,

In

publicat de Virgil

Istoricul Districtului Nă
1928, p. 15. (Studiul este

Şotropa),
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sprijinit pe curuţi, ocupând Baia Mare,
dar acolo şi-a găsit moartea.
La 27 iunie 1704, oraşul Bistriţa a fost
nevoit să se predea curuţilor, cu care a
incheiat un tratat de compromis semnat
de contele Mihail Teleki, de primarul
Johann Klein şi de colegiul centumvirilor 9 . !n 15 puncte se stabilesc condiţiile
pactului asigurându-se privilegiile oraşului, care împreună cu districtul românesc şi cu Rodna se puneau la dispoziţia
principelui Rakoczi. Este de menţionat
faptul că deşi mandatarii lui Rakoczi au
promis orăşenilor şi districtualilor că nu-i
vor supune la nici o taxă coercitivă şi
că îi vor trata cu consideraţie, la scurt
timp după semnarea tratatului au inceput rechiziţiile de vite, care, alimente
furaje şi alte bunuri din satele districtu~
lui. Pe lângă cetele de curuţi care stă
teau in oraş şi district pe seama locuitorilor, mai veneau şi petreceau pe aici
vătavii bandelor rebele cu familiile lor
inclusiv soţiile conţilor Pekri şi Forgach:
relatează faptul că in acel timp magistratul oraşului Bistrita a contractat
datorii, împrumutând bani de la diferite
corporatiuni şi instituţii, de la nobili maghiari şi dE' la alţi bogătaşi care pretindeau dobânzi mari. Ca urmare. magistratul va impune pe locuitorii districtului românesc la contributii mai mari to.
Acestea au fost urmele dureroase lăsate
de curuti în ţinutul Năsăudului şi împrejurimi, ca şi în alte regiuni ale Transilvaniei.
Desigur, date şi fapte privind istoria
acestui ţinut se află şi în alte studii si
articole publicate în paginile revistei,
dar spaţiul limitat al acestei lucrări nu
permite menţionarea lor.
Documente valoroase referitoare la
români si la istoria Transilvaniei sunt
nrezentate şi in studiul : "Voci străine
despre români", publicat in nr. 1 al revistei. In cadru!' acestui studiu. Virgil
Sotropa arată opiniile maresalului Iosif
Siskovici despre români, combătând prezentarea acestora în termeni deni~ratori
de către Cancelaria aulică transilvăneană
de la Viena, care reprezenta interesele
aristocratiei maghiare. Această instituţie,
în fruntea căreia se afla în acel timp

e. De asemenea, autorul susţine,
pe baza unor documente temeinice, că
in perioada care a urmat după dispariţia avarilor. emigrarea slavilor din ·Dacia şi invazia ungurilor, Ţara Năsăudu
lui făcea parte din unul dintre voi-vodatele româneşti ce se formaseră în epoca
nabilă

respectivă 7.
Relatări interesante privind
stările
de fapt din localităţile acestui tinut, în
timpul răscoalei lui Francisc Rakoczi al
II-lea din 1703-1711, ne oferă studiul
lui Virgil Şotropa : "Urme din timpul
curuţilor", publicat în nr. 17 al revistei.
!n acest studiu autorul arată că toate
mişcările sociale din Transilvania au lă
sat urme adânci şi dureroase în viata
poporului român. Intr-adevăr, în timp ce
orăşenii saşi şi nobilii maghiari
aveau
posibilitatea să-şi păstreze hrana pentru
zile grele şi să se apere de după ziduri
si fortificaţii, satele româneşti erau pră
date de toate· grupările beligerante. Aşa
s-a întâmplat şi în timpul revoltei lui
Francisc Rakoczi al II-lea, pe care românii 1-au sprijinit în speranţa că vor ajunge la o soartă mai bu'nă. Dar s-au înşelat amarnic căci după pacea de la Satu
~are din 1711. încheiată între răsculaţi
ŞI Curtea de la Viena, românii nu s-au
ales cu nici o ameliorare a soartei lor
vitre~e. Autorul arată că şi în timpul acestei revolte, contributiile erau scoase
de magisţratul oraşului Bistrita de pe
români care aveau o situaţie e~onomică

s:

modestă.

Intr-o scrisoare pe care preotul evanghelic Martin Czech din Baia Mare o adresează, Ia 14 iunie 1'703,
primarului
Johann Klein din Bistriţa, se arată că
cea mai mare parte dintre curuţi au fost
atacati şi bătuţi în satul Dolha spre pasul către Polonia de trupele sătmărene
şi de nobilimea de acolo. ,,Pe lângă nenorocirile acestea însă - ·se arată in
scrisoare - iarăşi a apărut Pintea în satele din apropiere, dar şi el e necontenit
urmărit" 8 . Este vorba de faimosul haid~c Pintea Viteazul, despre care chiar şi
Rakoczi spune în autobiografia sa că a
6

Iulian Marţian, Tara Năsăudului tn AS
'
'

nr. 10. 1929, p. 44-45. ·
7

Ibidem.

Virgil Şotropa, Urme din timpul
in AS, nr. 17, 1933. p. 126-127.
8

curuţilor,

9 Ibidem, p. 133-137.
10 Ibidem, p. 139.
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vania recunoaşte prioritatea românilor
In această provincie, condamnând tratamentul neomenos la care erau supuşi.
Este de remarcat faptul că lucrarea lui.
Kemeny a fost publicată în anul 184G.
in preajma revolutiei de la 1848, când
sub masca principiilor de libertate. egalitate şi fraternitate, nobilimea maghiară
urmărea maghiarizarea românilor ca şi a
celorlalte popoare din ţările şi provinciile .ce fuseseră cucerite de regalitatea maghiară. Astfel, vorbind despre cea mai
cruntă robie în care au ajuns
românii
încă ?in timpurile primilor regi maghiari,
Kemeny sene : "Aceasta a fost deci soar~a unei naţiuni, care !l1Ult timp înamte de pătrunderea maghiarilor în Eur~pa .. ~eşită din elementele eterogene ale
difPnhlor învingători şi invinsi : si despoiată de conştiinţa mândră de a fi fost
odinioară poporul băştinaş independent,
- a sucombat luptând şi sângerând în
grele războaie împotriva maghiarilor. Că
a~.eastă n~tiune a fost robită de maghiaru c~re m secolul al X-lea cunoşteau
numai dreptul apăsător al sabiei crunte,
a fost blestemul timpului de atunci. Insă.
să vrei încă şi azi să odihneşti şi să guşti
în linişte şi în mod suveran sub umbra
şi sub fructele acestui blestem crud ar
insemna necinste pentru nobilimea ' de
astăzi. despre care n -ar fi permis să se
mai zică cu cuvintele de odinioară ale
lui Keza : ,,vivere volentes odiose" 13.
Spaţiul limitat al lucrării de faţă nu ne
permite să redăm în întregime relatările
acestui mare istoric maghiar şi om de
c~ltură, relatări care sunt actuale şi în
zilele noastre când anumiţi pseudo-istorici se străduiesc să "dovedească" că, la
pătrunderea triburilor maghiare în Transilvania, în secolul al X-lea, au găsit aici
un vid, un teritoriu pustiu.
Instructiva sa lucrare şi-o
încheie
Kemeny cu următoarele reflexiuni interesante, pe care le considerăm juste 1şi
actuale "Nu chemarea (colonizarea ~
n.n.) din secolul al XII-lea a poporului
liber german în Ardeal -- se arată în lucrare - a pricinuit despoierea valahilor
noştri de drepturile lor cetăţeneşti anterioare, ci ultimele valuri furioase
ale
năvălirii de mult trecute a popoarelor,
produs€ d~ pătrunderea viforoasă şi cu-

contele Gabriel Bethlen, incerca să convingă pe impără teasa Maria Tereza să
nu primească pe români în cadrul regimentelor de graniţă pc motiv că aceştia
ar fi nestatornici şi inclina (i spre excese. Intr-un raport către Consiliul aulic
de război, mareşalul Siskovici arată că
românii odată deprinşi cu serviciul militar se poartă bine în faţa duşmanului şi
fac servicii excelente. ,.Cu acest prilej se arată in raport - sunt nevoit să măr
turisesc în favoarea acestor valahi, atât
de rău descrişi, adevărul, că deşi iei-colea şi între ei se ivesc instigatori, şi unii
se lasă seduşi la manifestări rebele ; totuşi eu cu toţi valahii împreună n-am avut atâtea supărări, atâtea griji şi atâta
mâhnire cât am avut de îndurat din partea unei singure companii secuieşti din
Ciuc ori Trei Scaune" 11.
Tot în acest studiu este prezentată opinia despre români a colonelului Carol
Heydendorff, numit în 1787 comandant
al Regimentului II românesc de graniţă.
Acesta va p::>.rticipa, în fruntea grănice
rilor năsăudeni, la războiul împotriva
turcilor din anii 1788-1791, fiind foarte
mulţumit de vitejia şi comportarea lor,
fapt care -rezultă dintr-o scrisoare adresată fratelui său Mihail, la 7 mai 1789
din Tohanul Nou. In această scrisoare
colonelul Carol Heydendorff scrie : .,Mulţumesc lui Dumnezeu că regimentul meu
a dat dovadă de atâta bravură şi şi-a
câştigat onorul prin aceasta şi că lotul
până acum s-a făcut cu atât de puţine
pierderi. Să mă crezi iubite frate că sentimentul meu de astădată nu se poate asemăna cu nimic, când la apropierea duş
manului am amintit soldaţilor mei datorinţa lor către Dumnezeu, monarh şi patrie şi. ei cu feţele vesele mă asigurară
că pot fi încredinţat de curajul şi statornicia lor. Cuvintele lor au fost : Nu te
teme domnule pentru noi, că eşti ta:a
nostru, nu ţi-om face ruşine, om sta
până la un pic de sânge. Sunt mândru
de a fi şeful acestor bravi oameni" 1:!.
Al treilea document prezentat în cadrul acestui. studiu se referă la relată
rile lui Iosif Kemeny, care într-o lucrare
referitoare la cnezii români din Transil11 Virgil Şotropa, Voci străine despre români,
tn AS. nr. 2, 1925, p. 57.
12 Ibidem, p. 58,

13 Ibidem, p.

59.
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ceritoare a maghiarilor in Panonia şi Dacia. A fost pricina subjugării şi despoicrii multor stăpâni de odinioară ai ţări
lor, şi între aceştia îndeosebi şi a valahilor. O privire serioasă asupra vechiului
trecut şi asupra apăsării cândva grele şi
inumane, căreia în secolele cruzimii nobiliare i-au subcombat valahii noştri sub
forma cea mai scârboasă a sclaviei şi iobăgiei, involuntar trezeşte în om un sentiment lugubru şi trist şi - pentru ce
să n-o spun deschis ? o ruşine care,
în zilele noastre de mai multă blândeţă
şi cvl'tură, serios ne avertizează : să nu
rămânem necondiţionat pe lângă vechile
obiceiuri. Nu accentuarea pătimaşă, volinică şi făcută cu rabulism pe socoteala
altora, a pretinselor drepturi vechi şi de
mult proscrise, ci căutarea binevoitoare
şi paşnică a indulgenţei potrivite timpurilor de azi şi a concesiilor noi şi cuviinciose ; iată de ce are nevoie o naţiunc
Incovoiată de restriştile timpurilor vechi
şi de loviturile nemiloase ale trecutului ;
o naţiune, care .în prezent se ridică zilnic 1ot mai mult prin cultură, care adPseori a dat naştere celor mai buni cetă
teni, eroi şi oameni de stat, şi-n consecinţă n-a rămas fără oarecari
merite
pentru patrie şi rege" 14.
Desigur, asemenea documente sunt
cu atât mai valoroase dacă avem în Vf'dere faptul că ele provin de la un mare
istoric şi om de cultură maghiar care cunoştea bine istoria Transilvaniei, recunoscând prioritatea şi continuitatea neîntreruptă a românilor în această provincie şi condamnând modul inuman în care
au fost trataţi românii de nobilimea ma-

scrisă
adică

şi tipărită intre anii 1764--1767,
la scurt timp după infiintarea granitei militare, fiind semnată cu pseudonimul Comes Silvius Tanoli. Din această
Fdiţie nu se mai păstrează nici un exemplar. La cererea mai multor admiratori.
fermecaţi de eleganţa şi eruditia operei,
în 1768 Samuel Sardy, tipograf în Sibiu,
:1 tipărit. într-o nouă ediţie acrastă operă.
!n anul 1830 s-a tipărit la Oradea a
treia ediţie, care cuprinde şi "Reflexiones
IX ad Poemation". Evident, autorul Reflexiunilor este fostul secretar gubernial
Vasile Vaida, un militant pentru drepturile naţionale ale românilor din Transilvania. In cadrul Reflexiunilor Vasile
Vaida prezintă mai înâi un scurt rezumat istoric după cronica lui Anonymus,
secretarul regelui maghiar Bela al IIIlea, în care sunt relatate luptele voievodului Gelu cu Tuhutum din care rezultă
că la pătrunderea maghiarilor în Tranoilvania, în această provincie existau
formaţiuni prestatale româneşti şi anume : voivodatul lui Menumorut în Crişana, a lui Gelu în Transilvania şi a lui
Glad în Banat, aşa cum rezultă din cronica lui Anonymus 15 . Se demonstra astfel falsificarea teoriei imigraţioniste, conform căreia la pătrunderea rpaghiarilor
în Transilvania ar fi găsit aici un "teritoriu pustiu", românii imigrând în această provincie abia în secolele XI, XII şi
mai ales în secolul al XIII-lea, venind de
undeva de la sud de Dunăre.
Referitor la stările de fapt din Transilvania credem că este necesar să redăm
şi studiul lui Iulian Marţian : "Acte şi documente", publicat în nr. 11 al revistei
in cadrul căruia publică în traducerea
din volumul anonit:n "Reise vqn Presburg
durch Măhren, beide Schlesien und Ungarn nach Siebenbi.irgen und von da
zi.iri.ik nach Presburg", apărut la Frankfurt şi Leipzig în 1793. In cadrul acestui
volum se arată că ••In Ardeal există trei
naţiuni zise indigene : unguri,
secui şi
germani numiţi saşi şi că aceste naţiuni
au vot în sfatul ţării şi delegaţii lor au
scaun în camera deputaţilor. Dar în această provincie mai există o altă naţiu-

ghiară.

Tema privind etnogeneza poporului
român şi continuitatea lui în spaţiul vechii Dacii este abordată şi de căpitanul
Antonio Cosimelli în opera sa "Poemation de seconda legione valachica" tradusă în limba română de Vasile Bichigean şi publicată în nr. 2 şi 3 ale revistei. Se ştie că Antonio Casimelli a servit
în cadrul Regimentului II românesc de
graniţă, cu sediul la Năsăud. El a descoperit originea romană a românilor pe
care-i numeşte romulizi, adică urmaşi ai
lui Romulus. Opera "Poemation" a fost
14

15 Poemation de secunda legions valachica
sub Carolo barone Enzenbergio, traducere din
limba latină de Vasile Bichigean, in AS, nr.

Ibidem. p. 60.

?.. 1925, p. 13-19.
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un rol hotărâtor în economia ţării. Acelaşi autor îşi exprimă opinia că românii
sunt nu numai buni agricultori. ci şi
buni soldaţi, fapt pe care 1-Gu dovedit
atât in cadrul regimentelor de linie. «.1cătuite în cea mai mare parte din ei, cât
ti în regimentele de graniţă 19 . Asemenea
relatări au darul de a infirma afirmaţiile
tendentioase şi denigratoare ale unor
cercuri interesate la adresa poporului român.
Tot in nr. 22 al revistei este publicat
studiul lui I. Crăciun : "Baba Novac, generalul lui Mihai Viteazul". In cadrul acestui studiu este prezentată viaţa. lupta
eroică şi sfârşitul tragic al acestui mare
comandant de oşti. După însemnările
cronicarului Szamoskozi, generalul Baba
Novac s-a născut în satul Poreci (Smederevo) de lângă Belgrad. La început a
fost ostas de rând. dar venind în Ţara
Românea~că Mihai Viteazul 1-a făcut că
pitan peste haiduci. S-a evidenţiat în
luptele îmootriva turcilor, fapt pentru
care Mihai Viteazul 1-a· apreciat foarte
mult. A luat parte la lupta de la Şelim
băr din 28 octombrie 1599, însoţind pe
marele domnitor, Mihai Viteazul, la intrarea în Alba Iulia, iar apoi la campania din Moldova. în anul 1600. De asemenea, a luat parte la luptele îmootriva
trupelor poloneze de sub comanda f'ancelarului Zamoyski. După pierderea luptelor cu polonezii de la Sărata, Năeni si
Ceptura, Mihai Viteazul s-a îndreotat
spre Viena pentru a cere a;utor îmoăra
lului Rudolf al II-lea. In data de 17 decembrie 1600, generalul Baba Novac s-a
prezentat ]a generalul Basta în fruntea
:mui detaşament de 1000 de călăreti.
inaintând apoi spre părţile Lipovei. In
Banat. Csaki, care se afla în fruntea for~elor maghiare ostile domnitorului Mihai Viteazul, 1-a pus sub pază pe genera1111 Basta. iar pe Baba Novac 1-a arestat
5i trimis in lanţuri la Clui. fii.nd acuzat
că ar fi tratat cu paşa
din Timişoara
oentru ocuparea Lugojul.ui şi Caransebeşului. La Cluj, Baba Novac va fi condamnat la moarte, împreună cu duhovnicul său. Executarea sentinţei a avut
lac la 5 februarie 1601 când Baba Novac
şi duhovnicul său au fost legaţi de grinzi

ne care este in raport de inferioritate politica fată de natiunile numite indigene
şi anume naţiunea românilor. care este
mai numeroasă decât toate celelalte natiuni ardelene împreună. Totuşi, această
natiune este considerată ca străină şi nu
se bucură de drepturi ca celelalte natiuni".
In cadrul studiului se relatează, întn:
altele, că naţiunea maghiară se conside·
ră cea mai distinsă şi că numai ea ar poseda dreptul de indigenat, intrucât membrii ei ar fi toti nobili veritabili ! Naţiunea secuilor este admisă doar pe al
:Ioilea plan, în timp ce naţ.iunea saşilor
!:'Ste considerată ca parvenită şi intrată
pe furiş în ţară. Ingâmfarea maghiarilor
este nelimitată, se menţionează în acest
studiu. Pe români îi deţin în jugul servituţii şi chiar în cel al sclaviei w.
Rezultă astfel situaţia grea a românilor din
Transilvania, consideraţi de stările privilegiate drept toleraţi în propria lor
ţară.

Din acelaşi volum, Iulian Marţian traduce şi publică în continuare, în nr. 22
al revistei, relatări privind stările c~e
fapt din Transilvania, aşa cum rezultă
din viziunea unui călător străin care a
călătorit prin această provincie în anul
1790. Intre altele, călătorul anonim relatează faptul că râul Tisa este limita regiunii locuite de români 17 • Referindu-se
la Banat, autorul anonim se întreabă :
Ce ar fi Banatul dacă nu ar locui ro;;,ânii în acel ţinut ? Solul lui este cultivat în întregime şi toate livezile lui sunt
pline de fructe ! Oare crescut-au aceste
fructe de la sine ? Oare însămânţatu-lea
minoritatea germană ori doar cea minusculă maghiară?" 18. Aceste constatări şi
relatări ale unui
călător
străin care a
străbătut Transilvania şi Banatul în anul 1790 constituie dovezi importantl' asupra situatiei demografice din cele doui1
provincii, din care rezultă că românii
formau şi atunci majoritatea populaţiei
şi, ca urmare, ei erau cei care cultivau
cea mai mare parte a pământului având
16 Iulian Marţian, Acte şi documente, in AS,
nr. 11. 1929, p. 30-37.
.
17 Idem
Traducere din volumul anomm :

Reise vo;_ Presburg mach Siebenburgen und
von da zilruck nach Presburg, Frankfurt und
Leipzig, 1793, in AS, nr. 22. 1937, p. 195-196.
la Ibidem, p. 196-197.

19 Ibidem,

p. 198.
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trimişi la dieta
solicită ca la

şi ar~i de vu m piaţa oraşului. Se spune
că generalul Basta privea infiorătoarea
scenă din geamul unei case din apropiere. După această suferinţă cruntă, trupu-

din Sibiu în 1725 tn care
fixarea contribuţiilor districtului românesc să se aibă în vedere
faptul că ,,valahii. din care mai cu seamă constă acest vidic (district n.n.)
_s-au î_mprăş~iat foarte mult, aşa că sate
mtreg1 au ramas goale. Deoarece ei locuiesc prin munţi pe pământ arid trebuie să-şi cumpere cerealele nec~sare ;
dar acum nu au vite şi nici alte mijloace de a-şi câştiga bani. Chiar şi c~i
ce au mai rămas pe loc, la primăvară
fără îndoială vor pleca în altă parte şi
astfel restul
vidicanilor nu vor putea
purta poverile" ~ 1 . La 14 iunie 1746 Maftei Ordace din Lunea Vinului mărturisea
în faţa magistratului oraşului Bistriţa
faptul că cu câteva zile în urmă a văzut
pe hotarul comunei o ceată mare de oameni şi că vorbind cu ei i-au spus că vor
să treacă in Moldova, căci nu mai pot suporta birurile şi robotele grele iobăgeşti.
Şi cu toate că îi urmăresc 200 de căta
ne, sunt gata mai bine să moară decât
să se întoarcă de unde au plecat. Numă
rul lor era apreciat la circa 300 bărbaţi
şi femei, dintre care 102 erau inarmati cu
puşti, iar ceilalţi cu lănci, coase şi furci
de fier. Intre altele, se arată că bejenarii
aveau cu ei multe vite. Se relatează apoi
faptul că dintre puşcaşi un grup mergea
inainte altul în urmă, ca şi când ar fi fost
o armată 22.
Despre toate cele întâmplate magistratul raportă guberniului transilvan, care cu data de 24 iulie 1746 trimite un
ordin semnat de guvernatorul Ioan Haller, în care arată că Maiestatea Sa împă
răteasa, îngrijorată de numeroşii fugari in
Moldova, a ordonat să se caute motivele
emigrării, iar guberniul numeşte in acest
scop o comisie de investigare formată din
contele Mara din Dăbâca şi !Ioan Torma din Solnoc. precum şi primarul oraşului Bistriţa, Ştefan Sefferth de Rosenberg. Totodată, primarul şi magistratul
Bistriţei erau îndemnaţi să i-a măsuri
pentru a împiedeca pe toate căile fuga
contribuabililor valahi din ţară 23.
Exemple în acest sens sunt numeroase atât in cadrul studiului menţionat cât
şi in alte lucrări. Ele constituie dovezi

rile lor au fost trase in teapă. Se ştia că
lupta de la Goroslău din 3 august
1601, în drum spre Alba Iulia, Mihai Viteazul s-a oprit la Clu.i, unde a arborat
un steag pe locul in care fusese tras in
ţeapă Baba Novac 2°. Desigur, popularizarea unor astfel de episoade ce prezintă un interes deosebit pentru cititori, avea darul să contribuie la cunoaşterea
istoriei poporului român.
Un interes deosebit prezintă studiul
lui Virgil Şotropa "Bejcnii în secolul al
XVIII-lea", publicat in nr. 16 al revistei. Este un studiu bazat pe un bogat
material documentar de arhivă. care contribuie la elucidarea unor probleme importante ale istoriografiei noastre. La început autorul arată cauzele care au stat
la baza emigrărilor din Transilvania
spre Moldova şi Muntenia, emigrări ce
luaseră proporţii îngrijorătoare în secolul al XVII:I-lea fapt care a neliniştit
cercurile conducătoare de la Viena, inclusiv Curtea imperială. Aceste cauze
au fost, aşa cum rezultă din declaraţiile
ţăranilor în faţa
organelor de anchetă
din acel timp, dările şi sarcinile feudale
tot mai grele, îndeosebi robota, ce ajunsese la 108 zile pe an pentru iobagi. Se
ştie că în Transilvania feudalismul
era
mai evoluat decât în Moldova şi Muntenia, iar evolutia însemna agravare în cazul iobăgiei. Este cunoscut faptul că în
cele două Principate numărul zilelor de
clacă era de numai 12 pe an in Muntenia şi 24 în Moldova. Dar şi celelalte
obligaţii feudale erau mai numeroase şi
mai apăsătoare în Transilvania în comparaţie cu cele din Principate, unde feudalismul era mai putin evoluat. Aceasta
a fost cauza emigrărilor masive dinspre
Transilvania spre Moldova şi Muntenia
de-a lungul veacurilor, emigrări care in
secolul al XVIII-lea au înregistrat cele
mai mari proporţii, aşa cum rezultă din
document:;-le prezentate in acest studiu,
din care vom da câteva exemple.
Intre asemenea documente menţio
năm cererea delegaţilor oraşului Bistriţa

după

:!Il

~ 1 Virgil
Şotropa,
Bejenii în
XVIII-lea, in AS, 1932, p. 55-56.
:!.! Ibidem. p. 58-59.
~ 3 Ibidem, p. 59.

I. Crăciun. Baba Novac, 9eneralul lui Mi-

hai Viteazul, tn AS, nr- 22, 1937. p. 214-215-
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secolul al

au ajuns in pericol mulţi nobili şi magnaţi chiar şi dintre cei
papistaşi, căci
uzând de libertăţile câştigate s-au sfinţit
de tot prea multi preoti şi dieci valahi.
care nu voiesc să presteze domnilor nici
un serviciu ori vreo plată ; iar dacă îi silesc îndată fug la militie. Se ştie că stă
rile privilegiate s-au opus unirii, aşa cum
se vor opune şi înfiinţării regimentelor
de graniţă, româneşti, deoarece îşi dădeau
seama că prin acestea românii aveau posibilitatea să se emancipeze, atât pe plan
economic cât şi social-politic şi cultural.
Interesantă şi de actualitate ni se pare
şi "!Scrisoarea" lui Ioan Maiorescu adresată din Viena episcopului
Alexandru
Sterca Şuluţiu, la 3 iulie 1852, şi publicată în nr. 25 al revistei. Scrisoarea este
tăioasă şi înfruntătoare. Din ea rezultă
urmările nefaste pe care le-au avut certurile confesionale dintre ortodocşi şi
greco-catoli.ci. Evident, este vorba de certurile dintre conducerile celor două confesiuni, certuri care erau întreţinute de
cercurile politice ale monarhiei habsburgice, cu scopul de a împiedica unirea forţelor nationale române în lupta împotriva
oprimării naţionale. In scrisoarea sa, Ioan
Maiorescu îndeamnă cele două confesiuni la reconciliere şi colaborare strânsă,
in scopul apărării intereselor majore ale
naţiunii române din Transilvania. Un loc
de seamă ocupă în paginile revistei studiile şi materialele documentare privind
lupta românilor din localităţile de pe valea superioară a Someşului Mare împotriva abuzurilor magistratului oraşului
Bistriţa, care voia să-i conscrie ca iobagi.
impunându-le obligaţii similare cu cele
feudale. Astfel, în nr. 3 al revistei, Vasile Bichigean publică studiul ; "Un capitol din lupta românilor someşeni cu
saşii din Bistriţa", în cadrul căruia este
înfăţişată exploatarea la care erau supuşi
locuitorii din Districtul văii Rodnei de că
tre magistratul oraşului Bistrita. Este de
remarcat faptul că şi satele săsesti din jurul oraşului erau exploatate de acelaşi
magistrat. care reprezenta interesele patriciatului. fără a fi însă considerate in
stare de iobăgie. Ţăranii din satele să
seşti .îşi vor manifesta nu o dată nemultumirea faţă de abuzurile magistratului
bistriţean. Aşa, de pildă, în anul 1760,
când satele districtului românesc se aflau
in plină revoltă împotriva magistratului

din care rezultă situaţia grea a ţăranilor
români din Transilvania. precum şi falsitatea aşa-zisei teorii imigraţioniste, sustinute de unii istorici maghiari. în frunte cu Iuliu Szekfi.i. conform căreia românii ar fi imigrat în Transilvania în secolul al XVIII-lea din Moldova şi Muntenia. de unde ar fi plecat din cauza regimului fanariot spoliator. DocumentelE
din arhive scot in evidenţă numărul mare de ţărani români care au emigrat în
cele două principate in secolul al XVIIIlea, în timp ce numărul celor ce se intorceau era mult ·mai mic. Emigrările, ca
şi schimburil.e de valori materiale şi spirituale intre românii dintr-o parte şi alta
a Carpaţilor au stat la baza acelui proces neîntrerupt de osmoză, care a asigurat unitatea limbii şi culturii poporului
român pe întreg cuprinsul vechii Dacii.
in pofida frontierelor artificiale impuse
de vitregia vremurilor. Intre temele majore tratate în paginile revistei Arhiva
~u
''
someşana , un loc de seamă ocupă unirea
unei părţi a românilor din Transilvania
cu biserica catolică, în anii 1698-1701.
Astfel în nr. 24 al revistei, Virgil Şotro
pa publică un text tradus din cronic~ lui
Cserei Mihaly (1668-1756), având ca titlu "Spicuiri din cronica lui Cserei", din
care rezultă atitudinea ostilă a stărilor
privilegiate din Transilvania faţă de actul
unirii. Se ştie că acest cronicar secui a
manifestat .întotdeauna ostilitate faţă de
catolici, deci şi faţă de românii grecocatolici. In cronica sa el arată mijloacele
prin care iezuiţii 1-au ademenit pe episcopul român Atanasie pentru 19.-1 determina să treacă la catolicism, împreună cu
preoţii din subordinea sa. In acest scop
preoţilor li s-au promis că-i vor scăpa
de iobăgie şi de dijme faţă de stăpânii
de pământ. Cserei arată că nici chiar nobilii catolici n-au văzut cu ochi buni actul unirii, deoarece şi-au dat seama că
serveşte la răsturnarea intregii ţări, întrucât, prin unire, "naţia valahă străină şi
nemernică pe
care ţara a tolerat-o".
"propter interese publicum", a fost pri~
mită între straturile ţării şi investită cu
drepturi ca celelalte staturi vechi ardelene" 24 • Din această cauză, arată Cserei,
24 Virgil Şotropa, Spicuiri din cronica lui
Cserei, in AS, nr. 24. 1938, p. 226.
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tului năsăudean (1755-1762)", publicat
în nr. 23 al revistei. In cadrul studiului,
autorul continuă prezentarea şi analiza
unui vast material documentar privind
frământările şi mişcările
ţăranilor din
localităţile districtului respectiv împotriva spolierii lor de către magistratul oraşului Bistriţa, care voia să-i aducă în
stare de iobăgie. Vastul material documentar utilizat de autor în elaborarea
studiului oferă posibilitatea de îmbogă
ţire şi aprofundare a cunoştinţelor privind adevăratele stări de fapt de pe Pă
mântul Crăiese (Fundus Regius), unde
locuitorii deşi erau declaraţi oameni liberi, egali în drepturi şi îndatoriri, în
realitate. patriciatul săsesc trata pe ţăra
nii români ca pe bbagi, obligându-i la
dijme din toate produsele şi la munci
gratuite pentru construirea unor edificii
publice sau în folosul unor patricieni din
oraşele săseşti. Aceste abuzuri au stat la
baza revoltei locuitorilor din Districtul
văii Rodnei, care vor accepta militarizarea de teama de a nu fi declaraţi iobagi
ai oraşului Bistriţa.
Cum este şi firesc, tema privind istoria Regimentului II românesc de graniţă s-a bucurat de o atenţie
deosebită,
fiind abordată şi tratată în studii şi articole valoroase, publicate în paginile revistei. Intre acestea menţionăm studiul
lui Virgil Şotropa : "Regimentul grăni
ceresc năsăudean", publicat în nr. 2 al
revistei. Este de menţionat faptul că,
deşi studiile şi articolele privind această
temă, publicate în paginile
revistei nu
au întotdeauna o viziune corectă asupra
evenimentelor tratate, ele prezintă o importanţă deosebită prin bogatul material
documentar pe care-1 pun în circuitul
ştiinţific. Un exemplu în acest sens
îl
constituie chiar studiul de faţă în care
autorul susţine că una din cauzele esenţiale care au determinat Curtea de la
Viena să recurgă la înfiinţarea regimentelor de graniţă din Transilva:1ia ar Ii
fost aceea de a pune stavilă puterii turceşti 31 . Or, se ştie că în a doua jumă
tate a secolului al XVIII-lea, Imperiul
otoman se afla într-un proces de decă
dere, nemaiputând constitui un pericol

pentru Austria. Sunt cunoscute adevăra
tele raţiuni care au determinat cercurile
conducătoare de la Viena să treacă la înfiinţarea acestor regimente. Acestea au
fost de ordin politic, economic şi militar.
În politica sa centralizatoare, Curtea de
la Viena avea nevoie de forţe armate devotate care să contrabalanseze acţiunile
opoziţioniste ale nobilimii, ale dietei
şi
guberniului, ce apărau interesele stări
lor privilegiate. In acelaşi timp, regimentele de graniţă trebuiau să asigure ordinea internă, să înăbuşe eventualele miş
cări ale maselor, să împiedice emigrările
masive ale ţăranilor în Moldova şi Muntenia, emigrări care aduceau mari pagube
fiscului, şi să formeze staţiuni de carantina împotriva bolilor contagioase ce veneau din Orient. La nevoie, aceste regimente urmau să lupte alături de unită
ţile de linie, în războaiele pe care Imperiul austriac le purta în acel timp.
In cadrul acestui studiu, autorul relevă opoziţia nobilimii maghiare şi a patriciatului săsesc faţă de instituţia graniţei militare, îndeosebi faţă de înfiinţarea
regimentelor de graniţă româneşti. Intr-adevăr,
nobilimea nu vedea cu ochi
buni ridicarea din rândul iobagilor, mai
ales din rândul iobagilor români, a unei
pături de oameni
liberi. Apoi, ea era
conştientă de faptul că noile unităţi militare contribuiau la întărirea influenţei
comandamentului militar austriac în
Transilvania şi, prin aceasta, a forurilor
centrale de la Viena, scăzând în acelaşi
timp influenţa organelor locale : a guberniului şi dietei. Patriciatul săsesc
pierdea şi el, prin militarizare, numeroase sate româneşti aflate sub administraţia unor oraşe ca Bistriţa, Sibiu şi Braşov, nevoind de bună voie să renunţe la
veniturile p2 care le încasa din exploatarea locuitorilor acestora.
Dar, în pofida opoziţiei stărilor privilegiate, a răscoalei de la Salva din 10
mai 1763 şi a rezistenţei secuilor la Madefalva, reprimată în ziua de 7 ianuarie
1764, acţiunea de înfiinţare a regimentelor de graniţă. în Transilvania a fost
dusă la bun sfârşit. In privinţa regimentului năsăudean, autorul prezintă etapele
militarizării, arătând că, după militarizarea celor 23 de localităţi din Districtul
românesc al văii Rodnei în 1762, au fost

Ibidem.
Virgil Şotropa,
Regimentul grăniceresc
năsăudean, în AS, nr. 2, 1925, p. 1.
JO
1
"
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oraşului

Bistrita,

ţăranii

din satele

cal şi 30 de cruceri pentru o vacă 28. Din
memoriu rezultă că locuitorii care nu plă~
teau la timp aceste dări erau arestaţi şi
duşi la inchisoare, unde erau aşezaţi pe
calul de tortură şi bătuţi până ce plăteau
banii impuşi. De asemenea, în memoriu
se arată că aceste metode de teroare aveau drept scop intimidarea locuitorilor
pentru ca la conscrierea nouă care se
efectua, aceştia să se declare iobagi ai
oraşului Bistriţa, aşa cum le cerea magistratul şi func~ionarii lui, ceea ce ei au
refuzat. Intre altele, în memoriu se mai
menţionează faptul că locuitorii din district nu aveau voie să· producă băuturi
spirtoase, drept pe care înainte îl aveau.
Pe lângă obligaţiile menţionate mai
sus, în memoriu se arată că locuitorii din
acest district trebuiau să muncească fără
plată pe la diferite familii de funcţionari
din oraş şi să transportă lemne şi alte
materiale necesare la construcţia unor
edificii publice. Jn memoriu se menţio
nează apoi faptul că magistratul oraşu
lui Bistriţa acapara şi unele terenuri arabile şi de fâneţe pe care locuitorii acestor
comune le pregăteau prin lăzuirea pă
durilor şi a tufişelor. Asemenea terenuri
erau cultivate în folosul oraşului prin
munca sau cu banii locuitorilor din localităţile districtului. "Ne-au luat dreptul de pescuit - se arată în memoriu şi in general toate drepturile ; încetul cu
încetul pretind de la noi să lucrăm anumite zile pe săptămână ca nişte supuşi ai
lor. deşi ne-am născut liberi şi niciodată
n-am fost robi" 29 • In memoriu se arată
apoi că funcţionarii magistratului soseau
adesea în sate chiar înaintea sărbătorilor,
obligându-i pe locuitori să vâneze pentru ei. "Cu un cuvânt - se arată în memoriu - azi facem şi îndeplinim lucruri
cum nu se pomeneşte să fi făcut vreodată.
Astfel, saşii, ocrotiţ.i de împrejurări, progresează, iar noi dăm înapoi. Nu ne-a
mai rămas nimic decât bietele suflete.
Bunurile ce ni le-am câştigat mai înainte, cu sudoare cruntă, munţii, văile, livezile şi câmpiile, care de când îşi aduc
aminte oamenii au fost ale noastre şi
le-am st"pânit în pace, acum ni se iau" :Jo.
Tot la această temă se referă şi studiul lui Virgil Şotropa : "Revolta distric-

să

seşti înaintează şi ei petiţii magistratului
în care îşi exprimă nemulţumirea faţă de
contribuţiile şi sarcinile la care erau supuşi, încercând să facă cauză comună cu
ţăranii români, fapt care a produs o în-

grijorare

deosebită

în rândul conducerii
Intr-un document din acel
timp se arată consternarea magistratului
la ştirea că "satele săseşti vor să facă
cauză comună cu valahii răzvrătiţi" 26.
Reprezentanţii ţăranilor saşi s-au înfăţi
şat cu jalbele lor în faţa
magistratului,
care îi va sfătui "să mai aştepte până se
va rezolva chestia cu valahii".
Publicarea acestui studiu se continuă
în nr. 6 al revistei, unde autorul prezintă
memoriul înaintat de locuitorii districtului românesc al văii Rodnei Curţii de la
Viena, în 1757, sperând că vor fi sprijiniţi în lupta pe care o duceau pentru
a-şi apăra vechile lor drepturi şi libertăţi. Memoriul, redactat în limba latină,
este tradus de autorul studiului în limba
română, fiind adresat împărătesei Maria
Tereza după cum urmează : "Maiestate,
prea îndurătoare şi binevoitoare stăpână.
Am venit, în aceste vremuri şi după. o
călătorie atât de îndelungată, cu rugă
minţi la tronul Maiestăţii Voastre nu din
vina proprie, ci siliţi de abuzurile saşi
lor din Bistriţa, pe care i-a cuprins o
aşa de mare îndrăzneală de a ne hărţui,
ba chiar de a ne izgoni, încât nu mai i-au
seamă nici de drepturile divine, nici de
ale noastre ; deşi noi suntem în acest district în care locuim cu mult mai vechi
decât dânşii" 21.
In continuare, în memoriu se arată că
începând cu 5 ani în urmă, magistratul
din Bistriţa le pretinde sarcini şi obligaţii pe care înainte nu le-au avut şi anume : să dea dijmă a zecea parte din toate produsele, deşi întregul ţinut este al
lor, iar conscriptorii care se deplasează în
comune pretind câte un florin de fiecare
pereche de boi, de cai, precum şi după
trei vaci ; 57 cruceri pentru un bou sau
oraşului 25 •

25

Vasile Bichigean, Un capitol din lupta
someşeni cu saşii din Bistriţa, în
AS, nr. 3, 1925, p. 30.
lli Virgil Şotropa. Riiboaje din trecut, în AS,
nr. 3, 1925, p. 77.
27 Vasile Bichigean, Un capitol din lupta românilor someşeni cu saşii din Bintriţa, în AS,
nr. G, 1926, p. 32.
românilor

lll
:!!!

Ibidem, p. 33.
Ibidem, p. 39.
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muncile obşteşti pentru asigurarea ordinei în comune şi în cadrul districtului.
Un studiu valoros privind istoria Regimentului II românesc de graniţă este
cel al lui Virgil Şotropa "Militarizarea
văii Bârgăului", publicat în nr. 10 al revistei. In acest studiu autorul prezintă
situatia locuitorilor din acea regiune în
perioada anterioară militarizării când adevăraţii stăpâni ai satelor, pământuri
lor şi munţilor erau nobilii din familia
conţilor Bethlen. Este de remarcat faptul
că în timpul conscrierii locuitorilor pentru a fi militarizaţi, oamenii declarau în
faţa comisiei însărcinate cu această acţiune, că ei sunt de condiţie liberă, şi nu
iobagi cum îi prezentau nobilii din familia Bethlen, fără a putea prezenta dovezi în acest sens. Intr-un raport către
generalul Cristian Rall, maiorul Carol de
Heydendorff arată că populaţia din Bârgău a avut mult de suferit din partea nobililor stăpânitori, care cer preţ de răs
cumpărare considerabil, dar că şi poporul pretinde să fie despăgubit pentru
prestatiile peste măsură de mari. "Aşa,
în 1775, pe bază de urbarii false - se arată în raport li s-a pus în spinare o
companie de execuţie, iar pentru pretinse prestatii neîmplinite plăteau cu muncă şi bani, în natură şi cu bani, pentru
dreptul de cârciumărit sătesc nu li se dă
dea nimic ; ... prestatiile le-au fost sporit
domnii încât ţăranii trebuiau să lucreze
săptămânal nu şase, ci şapte zile" 35.
·Ca urmare a acestor stări de fapt, relaţiile dintre ţărani şi nobili s-au oficianţii aflaţi în slujba acestora erau încordate. Pentru a potoli spiritele, comisia
însărcinată cu conscrierea locuitorilor a
hotărât să citeze în faţa sa pe toţi văta
vii şi să le ordone "ca să se poarte cu
modestie, 'să trateze blând pe oameni, să
nu-i ameninţe ; iar dacă cu buna nu vor
putea reuşi, atunci să se adreseze comisiei, căci acum nu e timpul şi locul de a
proceda cu asprime şi chiar cu executări" :!6. Rezultă astfel
starea de spirit
tensionată care se manifesta în raporturile dintre ţărani şi stăpânii lor feudali
la data când se pregătea militarizarea lacalităţilor de pc valea Bârgăului, în anul

militarizate alte cinci localităţi de pe valea Şieului şi două de pe valea Mureşu
lui, în 1764, iar în 1783 localităţile de pe
valea Bârgăului, care toate împreună vor
forma Districtul militar al Regimentului
II românesc de graniţă, cu sediul la Nă
săud 32 .

In nr. 3 al revistei, Vasile Bichigean
"Statutul grăniceresc'', apărut în
limba latină la 13 noiembrie 1766. Se
ştie că ac~st statut a fost baza de organizare a regimentelor de graniţă şi a format temelia institutiilor culturale, sociale şi naţionale rl.dicate de grăniceni
năsăudeni. rn cadrul acestui statut sunt
consemnate drepturile şi obligaţiile gră
nicerilor români. In statut este consemnată hotărârea împărătesei
Mariei Tereza în care se arată : "Am hotărât ca
aceşti valahi, locuitori ai districtului Rodnei şi ai altor localităţi, precum şi alţi
valahi din acele localităţi care s-ar anunţa ulterior şi care toţi până acum nu
s-au bucurat de libertate, să fie scoşi din
starea lor de supuşi de până acum şi să
fie părtaşi la toate prerogativele legate
de statutul militar. Anume atât ei, cât
şi copiii şi urmaşii lor să fie eliberaţi de
orice obligament de supuşi şi să fie consideraţi oameni liberi'" :1:1. Referitor
la
obligaţiile grănicerilor, în primul articol
al Statutului se arată că : ,,Indatorirea
principală a tuturor valahilor grăniceri
este, ca atât în timp de război cât şi în
timp de pace să se îngrijească de ap;}rarea graniţelor, să fie de strajă în garnizoane şi la poteci, să menţină siguranţa
ţării prin urmărirea hoţilor şi împiedecare importului şi exportului clandestin
de mărfuri şi bucate prohibite, precum
şi prin prevenirea, în conformitate cu
ordinele date de mai marii lor, a tuturor
prevaricaţiilor de orice fel ar fi şi a trecerii graniţei ; în general deci să împlinească fără excepţie toate acele servicii
care li se vor impune prin comandamentul suprem şi prin ofiţerii superiori şi de
stat major" :v.. Se ştie c<'l grănicerii erau
în acelaşi timp soldaţi şi agricultori îmbinând obligaţiile militare cu muncile agricole şi gospodăreşti, precum şi cu
publică

Ibidem, p. 3-7.
Vasile Bichigean, Statutul grăniceresc, In
AS, nr. 8, 1928, p. 77-78.
:Joi Ibidem, p. i9.
•
:r2
J:J

:Jo Virgil Şotropa, 11-lilitarizarea miii Bârgău·
lui, în AS, nr. 10, 1929 p. J.
Jti Ibidem, p. 15.
'
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tului, primind numirea de batalionul T.
fiind pus sub comanda maiorului grăni
cer Leon Pop. Ofiţerii batalionului erau
un amestec de români, maghiari, germani, polonezi şi boemi, care împreună
cu soldaţii şi subofiţerii formau o trupă
de 847 militari. In ziua de 22 iulie 1848
batalionul a fost concentrat pe câmpul
de instrucţie de la Năsăud unde loco~c
nent-colonelul Carol Urban, comandantul interimar al regimentului, le ţinu soldaţilor o cuvântare însufleţitoare, somându-i să rămână credincioşi jurământului
pe steagul împărătesc şi să refuze să depună orice alt jurământ. De asemenea,
li s-au cerut să nu lupte împotriva gră
nicerilor sârbo-croaţi pentru a nu rupe
legăturile de concordie care existau între trupele de grăniceri. Plecarea batalionului din Năsăud a avut loc la 23 iu ..
lie 1848 38 .
In seara de 24 iulie batalionul sosi la
Cuzdrioara în apropiere de oraşul Dej
unde a fost trecut în revistă de colonelul
Jablonski şi de alţi ofiţeri maghiari, care
au căutat prin toate mijloace~e să determine batalionul să depună jurământul
pe constituţia maghiară, dar totul a fost
z_adarnic. Aceleaşi încercări s-au făcut şi
la Oradea la 5 august, când batalionul a
fost trecut în revistă de generalul GLiser, gră_I!icerii năsăudeni refuzând cu hotărâre să depună alt jurământ decât cel
faţă de împărat.
De la Oradea batalionul plecă pe 200
de trăsuri la Gyula, iar de aici la Seghedin, unde a ajuns la 9 august. In aceeaşi
zi sosi la Seghedin ministrul de război,
generalul Meszaros, căruia soldaţii bat8.lionului i-au făcut cunoscut că ei nu vo:·
să lupte împotriva grănicerilor
sârbocroaţi. De la Seghedin batalionul va f:
transportat la Presburg (Bratislava) companiile a II-a şi a VI-a, întărite cu 6R de
oameni din celelalte companii, vor ri:lmâne aici, intrând ulterior în armata banului Jellacici, iar apoi în cea a generL!lului Windischgrătz. Batalionul (cele patru companii) s-a deplasat la Leopoldstadt, apoi la Vacz şi Pesta, autorităţile
încercând prin toate mijloacele a-1 determina să depună jurământul pe constituţia maghiară, dar totul a fost în zadar.
Este interesant în această privinţă epi-

1783. Ţăranii din aceste localităţi vor accepta militarizarea pentru a scăpa de iobăgie.

De o atenţie deosebită s-a bucurat
tema privind participarea Regimentului
II românesc de graniţă la revoluţia din
1848-1849. Astfel, în nr. 14 al revistei,
Virgil Şotropa publică studiul : "Păţa
niile batalion ului I năsăudean în 1848-1849''. Este un studiu însoţit de numeroase documente privind peripeţiile prin
care a trecut batalionul respectiv, dar şi
documente
referitoare la desfăşurarea
revoluţiei din 1848-1849. Inc~l la începutul studiului se menţionează faptul că,
înainte de Marea Adunare de la Blaj din
3-5/15-17 mai 1848, cercurile nobiliare
maghiare ameninţau, prin ziarele lor cu
intervenţia a 80.000 de secui în cazul în
care românii s-ar proclama a patra naţiune în Transilvania şi dacă nu se vor
supune necondiţionat uniunii acestei provincii cu Ungaria. Deputatul Palfi declara în dieta nobiliară de la Cluj, la 30
mai, că cei ce se vor opune uniunii vor
fi trataţi ca răzvrătiţi şi împotriva lor
se vor lua cele mai severe miisuri 37 .
Intre timp, se răspândi vestea că croaţii şi sârbii au jurat la Petruvaradin credinţă împăratului de la Viena, refuzând
să recunoască guvernul
maghiar. Mai
mult chiar, o armată de 15-·16000 de
croato-sârbi pornise împotriva Ungariei.
In această situaţie, guvernul maghiar a
solicitat ajutorul secuilor, dar aceştia au
refuzat să plece din ţinutul lor. Abia 3
companii de secui au putut fi trimise spre
Ungaria şi chiar şi din aceştia 80 de gră
mceri secui s-au întors acasă din drumul
spre Seghedin. Intrucât regimentele de
graniţă din Transilvania se aflau la dispoziţia Ministerului de război de la Budapesta, acesta trimise la comanda Regimentului II românesc de graniţă de la
Năsăud ordinul de a mobiliza şi trimite
un batalion la Seghedin, unde să .fad
serviciul de garnizoană. In realitate, batalionul de grăniceri năsăudeni urma să
fie trimis să lupte împotriva sârbilor şi
croaţilor.

Batalionul a fost format din cadrele
tuturor celor 12 companii ale regimen:n Virgil
Nănăudean.

Şotropa,

Păţaniile batalionului
/,
în 1848-1849, în AS, nr. 14, 1931,

p. 379.
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Ibidem, p. 381-382,.
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dar gramcerii au rămas neclintiţi în ho·
tărârea lor. Intre timp, batalionul a fost
mutat într-o altă cazarmă, pregătindu-se
dezarmarea lui. Astfel, la 15 noiembrie
1848, din ordinul unui colonel grănicerii
au fost scoşi în curtea cazărmii fără ofiţeri şi fără arme. Un batalion de bonvezi au ocupat în acest timp intrările şi
scările, punând mâna pe armele grănice
rilor. Aceştia vor încerca să-şi salveze
drapelul, simbol al onoarei lor. Pentru a
se evita o vărsare de sânge inutilă, batalionului i s-a redat drapelul, fiind escortat într-o cazarmă părăsită de la marginea oraşului unde, în lipsa celor mai
elementare condiţii igienice, mulţi soldaţi
s-au îmbolnăvit de holeră şi au murit.
La 12 noiembrie batalionul a fost transportat la Solnoc, de unde soldaţii se împrăştiară, îndreptându-se în grupuri răz
leţe spre districtul lor. Drapelul batalionului a fost salvat de un soldat care l-a
înfăşurat pe corp sub haină, predându-1
apoi comandei regimentului_40 . A fost,
fără îndoială, un gest demn de reţinut
în analele istoriei noastre militare.
Tot Virgil Şotropa va publica în nr.
3 al revistei studiul-: "Pagini memorabile
din 1848-1849", în care sunt prezentate
evenimentele din timpul revoluţiei pe
teritoriul districtului militar al regimentului năsăudean 4 1• In cadrul studiului se
prezintă, între altele, starea de spirit în
care s-a desfăşurat la Năsăud prima adunare a reprezentanţilor comunelor din
cadrul districtului, la 10 iulie 1848. La
această adunare grenicerii şi-au exprimat
doleanţele lor într-o petiţie în care cer
ca în conformitate cu manifestul împă
ratului din 10 iunie a acelui an, ei să-şi
poată conserva
naţionalitatea, limba şi
religia, ~ă poată dispune liberi de pămân
turile lor, iar pădurile, păşunele şi munţii să rămână în continuare în proprietate comună, Grănicerii cereau apoi numirea de ofiţeri şi funcţionari care, cunosc limba română, iar populaţia de peste 40.000 de suflete din cadrul districtului să trimită în dietele viitoare câte
doi deputaţi 42.
In nr. 6 al revistei sunt prezentate
în continuare evenimentele din toamna

soclul de la Vacz unde batalionul a fost
adunat la 13 octombrie 1848 pe un teren de păşune din apropierea oraşului în
scopul depunerii jurământului pe constituţia maghiară. Aici sosi generalul Hrabovski cu o mare suită de ofiţeri şi deputaţi din dietă. Generalul
chemă
în
faţa frontului pe toţi ofiţerii şi subofiţe
rii, ameninţând pe primii cu reformarea
şi declararea lor în afara legilor, iar pe
ultimii cu aplicarea legilor marţiale, în
cazul în care nu vor determina trupa să
depună jurământul. Dispune apoi intrarea lor în front, ordonând maiorului Leon Pop, comandantul batalionului, să dea
comanda pentru depunerea jurământului.
Acesta dădu comanda dar nimeni nu se
mişcă pentru a o executa. Maiorul repetă comanda încă de două ori, dar de fiecare dată batalionul rămâne nemişcat.
Văzând această situaţie dârză, generalul
Hrabovsky ordonă să iasă în faţa frontului acei care vor să depună jurământul,
promiţând primilor şase subofiţeri care
vor depune jurământul că-i va avansa
la gradul de ofiţeri.
In acel moment ieşiră din rândul tră
gătorilor de elită Ion Moroşan şi Luca
Creţu, ameninţând cu împuşcarea pe cei
ce ar îndrăzi să iasă din front pentru depunerea jurământului. Iritat de această
atitudine, generalul ordonă maiorului
Leon Pop să treacă la dezarmarea batalionului. Soldaţii urmau să depună armele în piramidă, iar ei să se retragă la
10 paşi înapoi. Comenzile date de maior
n-au fost însă executate de trupă, iar
când generalul ameninţă batalionul cu
intervenţia gărzii
naţionale
maghiare,
soldaţii au răspuns în limba română cu
voce puternică : "Nu dăm armele !"39. Batalionul declară apoi, în prezenţa gărzii
naţionale maghiare şi a mulţimii adunate, că se va apăra până la ultimul om în
caz că va fi atacat. In acelaşi timp, mai
mulţi soldaţi îndreptară armele spre generalul Hrabovsky care întoarse calul şi
părăsi câmpul.
In după-amiaza aceleiaşi zile, batalionul s-a deplasat la Pesta unde i s-a pus
la dispoziţie cazarma Neugebăude. Şi aici,
autorităţile vor încerca să determine trupa să depună jurământul pe constituţie,

~o Ibidem,
3ll

p. 430-431.
u Idem, Pagini memorabile din 1848-1849,
42 Ibidem• p. 9-10.

Ibidem, p. 428-429.
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revistei. Raportul începe cu menţionarea
faptului că în urrt?-a ocupării Clujului de
către brigada generalului Wardener, împreună cu coloana locotenent-colonelului
Carol Urban, la 18 noiembrie 1848, această brigadă se uni cu o parte a corpului de armată de sub comanda generalului Pchner, iar coloana lui Urban
plecă în 22 noiembrie la Dej, unde invadară Alexandru Teleki şi Nicolae Katona
:.::u trupe inamice venite de la Zalău. In
astfel de împrejurări avu loc, la 24 noiembrie 1848, lupta de la Dej în urma
~ăreia forţele lui Urban au reuşit să înfrângă inamicul şi să ocupe oraşul. Urmărind forţele inamice, trupele lui Urban au înaintat spre Baia Mare până la
localitatea Şomcuta Mare, de unde s-au
întors la Cluj.
Intr-un consiliu de război, comandamentul austriac luă hotărârea nechibzuită
de a diviza corpul de armată Puchner în
două părţi, una urmând a se îndrepta împotriva secuilor, iar a doua spre Huedin
şi Ciucea pentru a opri şi respinge intervenţia armatelor maghiare de sub comanda generalului Iosif Bem în Transilvania. Din această grupare, aflată sub comanda generalului Wardener, făceau parte şi trupele de gărniceri de sub comanda colonelului Carol Urban, avansat între
timp în grad""· La 19 decembrie 1848 avu
loc lupta de la Ciucea şi împrejurimi în
urma căreia trupele colonelului Urban şi
J.le generalului Wardener au fost nevoite să se retragă din faţa armatei generalului Bem, mult superioară ca număr,
A urmat retragerea dramatică în condiţii
deosebit de grele spre Cluj, de unde trupele lui Wardener se îndreptară spre Turda, iar cele ale lui Urban spre Bistriţa,
fiind urmărite îndeaproape de forţele
inamice. In 28 decembrie trupele lui Urban au sosit la Bistriţa unde s-au unit cu
trupele de sub comanda colonelului Jablonsky, care s-au retras dinspre Baia
Mare la Dej şi Bistriţa din faţa forţelor
inamice mult superioare. La Bistriţa trupele lui J ablonsky s-au unit cu cele ale
lui Urban, comanda trecând asupra acestuia.

anului 1848 şi din anul 1849 la care au
participat grănicerii năsăudeni, până la
sfârşitul revoluţiei, punându-se în circuitul ştiinţific un bogat material documentar. Astfel în partea a doua a studiului
este prezentată cea de-a doua adunare a
reprezentanţilor comunelor' grănicereşti
de la Năsăud din 13-14 septembrie
1848. Noul comandant al regimentului,
locotenent-colonel Carol Urban, luă toate
măsurile pentru apărarea districtului de
eventualele atacuri din partea forţelor
aflate în slujba nobilimii. La Năsăud soseau numeroşi ţărani din comitatele din
jur, dar şi din zone mai îndepărtate ce1'ând arme pentru a lupta împotriva forţelor
nobiliare 43. Locotenent-colonelul
Carol Urban nu avea mijloace materiale
pentru a-i încadra în forţele sale şi nici
arme. Abia a putut recruta în acest sens
un număr de 700 de tineri, pe care i-a
instruit şi înarmat, încadrându-i in rândul grănicerilor. Din documentele vremii
rezultă că dacă comandamentul general
de la Sibiu ar fi sprijinit pe locotenentcolonelul Urban, evenimentele ar fi avut
un alt curs. Se ştie însă că cercurile conducătoare habsburgice se temeau
mai
mult de mişcările populare decât de acţiunile nobilimii.
Este de menţionat faptul că, din ordinul ,comandei regimentului năsăudean,
s-au trimis detaşamente de grăniceri în
comunele româneşti din împrejurimile
districtului militar pentru a le apăra de
atacurile gărzilor naţionale maghiare. Pe
la jumătatea lunii septembrie 1848 însu~
Urban a fost nevoit să plece cu batalionul al II-lea al regimentului spre Mocod,
de unde sili pe colonelul maghiar Carol
Dobay, iE: 1~;it cu trupele sale din Cluj spre
Dej, împotriva românilor, să se retragă.
De asemenea, se cuvine să menţionăm
faptul că grănicerii năsăudeni au luptat
în lunile octombrie-noiembrie în zona oraşului Reghin împotriva forţelor secuieşti.

între studiile şi articolele privind evenimentele din timpul revoluţiei, un loc
de seamă îl ocupă : "Raportul locotenentului Friedrich Storch de Arben din
1848-1849", tradus din limba germană
de- lulian Marţian şi publicat în nr. 12 al

·J.I Raportul locotenentului Friedrich Storch
de Arben din 1848-1849, Raportul a fost tra-

dus din limba germană de Iullan
publicat în AS, nr. 12, 1929, p. 167.

4J Idem, Din zilele de zbucium ale anilor
1848-1849, în A8, nr. 6, 1926. p. 2-1.
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Marţian

şl

tului de grăniceri Teodor Pioraş,• adresată
dintr-uri •spital din Viena nepotului său
Grigore Moisil, la 14 noiembrie 1849, în
care acesta îşi exprimă dezamăgirea faţă
de neîndeplinirea promisiunilor făcute în
timpul revoluţiei. "Bietul român - se arată în
scrisoare - nici acum după o
epohă atât de
sângeroasă nu se poate
mângăia nici despre o parte. Aşa dară
încă n-a venit timpul pentru dânsul. Doară altă generaţie va fi mai norocoasă.
Până atunci trebuie să răbdăm şi să ne

La 31 decembrie sosi vestea despre apropierea armatei maghiare de sub 'comanda generalului Iosif Bem, care înainta
cu o coloană dinspre Dej şi cu alta dinspre Reghin. Ameninţat în front şi în
flanc de către forţe inamice net superioare, colonelul Urban hotărî evacuarea
oraşului Bistriţa în care, la. 31 decembrie
1848, intră avangarda armatei lui Bem.
Trupele lui Urban s-au retras în Bucovina, urmărite de inamic. De la Tihuţa urmărirea s-a făcut numai de legiunea vieneză, grosul trupelor refuzând să treacă
frontiera Transilvaniei 45.
Intre timp, alte trupe inamice înaintau, la 2 ianuarie 1849, de la Beclean la
Năsăud sub comanda colonelului Riczk6.
In comuna Piatra, forţele inamice sunt
oprite de batalionul al III-lea din regimentul năsăudean, dar după opt ore de
lupte, grănicerii au fost nevoiţi să se retragă la Năsăud din lipsă de muniţie. La
3 ianuarie forţele maghiare au ocupat
Năsăudul şi apoi întregul district. Sub comanda căpitanului Binder, grănicerii
s-au retras spre Ilva Mică, iar de aici spre
Bucovina la trupele colonelului Urban.
Acesta reuşi, printr-o incursiune bine organizată, să atace prin surprindere forţele
maghiare de la Mureşenii Bârgăului şi de
pe această vale şi să le captureze. La 13
februarie 1849 trupele colonelului Urban
au ajuns în comuna Iad (azi Livezile),
unde au aşteptat sosirea brigăzii colonelului Fischer. Intre timp, colonelul Urban
primi în ajutor alte trupe din partea generalului Malkovsky, înaintând spre Bistriţa, Sărăţel şi Crainimăt,
provocând
mari pierderi inamicului. Dar, în acest
timp, sosiră forţe superioare ale generalului Bem, care au obligat trupele lui Urban să se retragă din nou în Bucovina.
De aici abia în iunie trupele colonelului
Urban împreună cu armatele ruseşti vor
pătrunde din nou în Transilvania, luptând
împotriva forţelor maghiare până la

luptăm"

din timpul revolua constituit o dovadă în plus că libertatea nu poate fi cucerită decât prin unirea, pe bază de egalitate, a tuturor popoarelor asuprite în lupta împotriva duş
manului comun - Imperiul habsburgic.
Situaţia din cadrul districtului militar
al Regimentului II românesc de graniţă
ca şi din celelalte regiuni ale Transilvaniei după revoluţia de la 1848-1849 este
prezentată de Virgil Şotropa în studiul :
,,După revoluţia din 1849", publicat în
nr. 7 al revistei. In acest studiu autorul
relevă faptul că funcţionarii străini aduşi
în Transilvania după revoluţie nu cunoş
teau aspiraţiile legitime ale poporului român, pe care îl descriau în rapoartele lor
către forurile superioare ca neloial şi periculos pentru interesele monarhiei habsburgice. Aceşti funcţionari erau influenţaţi de aristocraţii maghiari şi de patricienii saşi care-i prezentau pe români în
culori sumbre.
Stările de fapt din Transilvania rezultă şi mai clar dintr-un raport al fostului
guvernator civil şi militar al acestei provincii în perioada care a urmat după înă
buşirea
revoluţiei,
generalul Ludwig
Wolgemuth. Acesta raporta împăratului,
în 1851, dintr-un spital din Pesta, :despre situaţia din Transilvania : "Maghiarii
sunt neînduplecaţi, saşii înşeală pe Dumnezeu şi pe rege, românii sunt credincioşi
dar stau pe ultima treaptă a culturii" 47.
Această apreciere este similară cu cea fă
cută de Iosif al II-lea care la întoarcerea
din prima călătorie făcută în Transilvania, în 1773, raporta mamei sale, împăţiei

sfârşitul revoluţiei.

Aşa după cum se ştie, Curtea de la
Viena nu şi-a respectat promisiunile fă
cute românilor şi altor popoare din cadrul
imperiului în timpul revoluţiei. Acest
fapt rezultă din documentele vremii intre care menţionăm scrisoarea locotenen4;;

"fi.

Experienţa amară

49 Iulian Marţian, Din
păruţi, in AS, nr. 4, 1925, p.

scrisorile celor dis90.
47 Virgil Şotropa, După reL>oluţi'J din 1849,
în AS, nr. 7, 1927, p. 2-3.

Ibtdem, p. 176-1T7.
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noştri de la Mai 1848 ? se întreabă cu jale fiecare" "9 . In disperarea sa ca şi a celorlalţi intelectuali români, Iosif Gal crede că unica speranţă ar fi Districtul Nă
săudului. "Combinaţiunea general aprobată se arată în scrisoare - merge într-acolo că năsăudenii sau în adunare
districtuală
sau, dacă nu se va putea
aceasta, altcum, să protesteze în contra
nelegiuitei desfiinţări a autonomiei transilvane şi supunerii sub minister maghiar.
Să declare ca şi în 14 septembrie 1848
că nu se vor supune ministerului maghiar, nefiind Ardealul ţară maghiară, ci
numai unul minister din Viena ; că dieta din 1863-1864 nefiind legal desfiinţată, există, şi să se concheme spre a alege
deputaţi la senatul imperial, având noi
relaţiunile noastre regulate faţă de imperiu. Lângă acest protest să se alăture
apoi toate comunele din Transilvania şi
corporaţiunile române, prin adrese îndreptate către năsăudeni sau tron ; şi în acest
chip s-ar manifesta în mod legal voinţa
tuturor românilor din Ardeal spre a se
_:;alva barem încâtva onoarea politică" so.
Intr-adevăr, Districtul Năsăudului a avut
un rol important în combaterea realizării
în practică a pactului dualist, dar forţele
imperiale erau prea puternice în acel
timp, iar conjunctura internaţională nu
era favorabilă pentru o rezistenţă mai
puternică în scopul apărării autonomiei
Transilvaniei.
Spaţiul
restrâns rezervat acestei lucrări nu a permis prezentarea şi analiza
tuturor studiilor, articolelor şi documentelor publicate în paginile celor 27 de numere ale revistei "Arhiva someşană". Dar,
aşa cum rezultă din cele arătate: mai sus,
prin abordarea şi tratarea unor teme majore ale istoriografiei române, revista a
contribuit la elucidarea lor şi la combaterea teoriilor neştiinţifice şi tendenţioa
se referitoare la istoria poporului român,
teorii susţinute de unii istorici străini. In
acest fel revista a contribuit, într-o mă
sură însemnată, la răspândirea în rândul
maselor de cititori a cunoştinţelor privind
istoria patriei, fiind un izvor indispensabil pentru cercetătorii din domeniul istoriei şi culturii poporului român.

.răteasa Maria Tereza, următoarele : "Dragă mamă, Am aflat în Ardeal pe maghiarul crud, pe sasul egoist şi pe vala-

hul robit" "8• Evident, prin epitetele de
maghiarul crud şi sasul egoist trebuie înţeles aristocratul maghiar şi patricianul
<>as.
Perioada care a urmat după revoluţie
._s-a caracterizat prin eforturi deosebite
făcute de populaţia grănicerească pentru
refacerea economiei. Treptat, prin astfel
de eforturi situaţia începea să revină la
normal când, la 22 ianuarie 1851, apăru
rescriptul imperial prin care se anunţa
desfiinţarea graniţei militare din Transilvania. Cu toată recunoştinţa exprimată
de împărat pentru serviciile aduse de gră
nicerii români timp de aproape un secol
şi cu toate asigurările date de el în privinţa averilor şi a fondurilor băneşti care, la desfiinţarea graniţei militare trebuiau să treacă în proprietatea comunelor
acelui district, grănicerii vor fi nevoiţi să
poarte procese timp de câteva decenii,
până să-şi redobândească
drepturile la
averile şi fondurile lor băneşti.
Incheierea pactului dualist, în 1867,
între cercurile politice conducătoare din
Austria şi Ungaria a produs o mare dezamăgire şi indignare în rândul popoarelor
din Imperiul habsburgic, denumit pe bună dreptate închisoarea
popoarelor. Se
ştie că prin acest pact Transilvania şi-a
pierdut autonomia, fiind unită cu Ungaria, fără a se consulta voinţa populaţiei
formată în majoritate
absolută din români. Ingrijorarea şi indignarea românilor faţă de acest pact odios rezultă din
numeroase documente, între care menţionăm scrisoarea lui Iosif Gal, judecător
la Curtea de casaţie din Budapesta, adresată lui
Alexandru Bohăţel, căpitanul
suprem al Districtului Năsăudului, la 28
februarie 1867. Scrisoarea a fost publicată în nr. 8 al revistei de Virgil Şotropa
în cadrul studiului : "Din scrisorile celor
dispăruţi". In această scrisoare Iosif Gal
îşi exprimă îngrijorarea faţă de încheierea pactului dualist. "Ce e de făcut ca
să nu ne îngroape torentul ? Se arată în
scrisoare. Unde sunt bravele regimente
române de la 1848 care să ia iniţiativa ?
Unde e duhul şi coînţelegerea bărbaţilor
~8

49 Idem, Din scrisorile celor
nr. 8. 1928, p. 113.
50 Ibidem, p. 114-115.

Ibidem, p. 4.
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dispăr'ILţi,

în AS,

THE CONTRIBUTION OF THE "ARHIVA SOMEŞANk(
(1924-1940) IN COGNITION THE HISTORY
OF THE ROMANIAN PEOPLE

(Abstract)
Romanian people, in the conditions of absolute freedom which characterized the
period between W orld W ar I and W orld
War II.
Within the framework of this work
are depicted and analysed the most significant studies, articles and documents
regarding the history of that countryside, of the peripheral regions, and also
those that refered to the history of the
entire Romanian people and published in
the pages of the 27 numbers of the review appeared between 1924 and 1940.
They dwell upon major themes concerning the history of Romania, from scientifical positions, contributing to clear
them up and to combat the unscientifical and tendentious theories regarding
the history of the Romanian people, theories which were elaborated and upholded by certain foreign historians. In this
way, the Arhiva someşană review contributed to spread between masses of readers the know ledge concern ing the history of the Romanian people, being today an indispensable source to the researchers belonging to this domain,

At the beginning of this work are depicted the historical circumstances which
encouraged the publication of such a review at Năsăud, a provincial town which
became already, at the middle of the previous century, because of the' militarization of that country, side, the most important cultural centre of north-east
Transilvania. In this place were founded
renowned schools, supported through the
income of some estates and currency
funds being in the common property of
the frontier localities. From such incomes were granted scholarshipsto certain
frontier guard's sons with good results at
learning, for carrying on their higher studies at various universities.
As a results of such auspicious circumstances, at Năsăud and other environs was set up a pleiad of intellectuals,
especially teaching staff, who developed
a constant activity on the historical and
cultural field. The publication of the
Arhiva someşană review at Năsăud, in
1924, marked the continuation of an older tradition in researching and popularizating the history and culture of the
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CATEVA ASPECTE PRIVIND INVAŢAMANTUL
MINORITAR DIN TRANSILVANIA INTRE 1918-194Q

VIRGin PANA

ziu la Brad, pentru o pouulatie românească care se ridica la aproape 3 000 000 J0
cuitori. În ceea ce priveşte învăţământul
superior românesc acesta a rămas tol
timpul o dorinţă de domeniul anticipat.iei.
Dacă trebuie insistat asupra invăiă
mântului confesional. acest lucru se datoreazft şi faptului că propaganda maghiară atribuia existenta scolilor confesionale
din Transilvania gem'l ozităţii statului maghial·. Ori, realitatea a fost cu totul alta :
fiecare confesiune, din momentul 1n care
era recunoscută, oricare ar fi fost limba
sa litmgică, avea dreptul să întretină şi
să conducă şcoli pe cheltuiala credincio-

Pentru o bună înţelegere a evoluţiei
şi orientării învăţământului minoritar din
Transilvania in timpul celor 20 de ani
de suveranitate românească care au precedat Diktatul de la Viena, se impune mai
intâi examinarea situaţiei acestuia sub
regimul maghiar. de la Dualism până la
Marea Unire. Acest succint "remember"
apare eu atât mai necesar cu cât permite
definirea a două concepţii ~i a două tipuri de organizări diferite, precum şi compararea scopurilor urmărite cât şi a rezultatelor obţinute.
înainte de anul 1867 întregul învăţă
mânt din Ungaria era organizat pe baze
pur confesionale. Comunităţile religioase întreţineau şi conduceau şcoli de toate
gradele : primare. secundare şi superioare. Doar în mod excepţional, un foarte
mic număr de şcoli primare erau întreţi
nute de către comune. Dar această formulă nu putea şi nu poate duce pe nimeni •
in eroare prin simplitatea sa. Bisericile
celor trei culte maghiare - romana-catolic, reformat şi unitarian - au fost tot
timpul puternic susţinute şi dotate de că
tre regii Ungariei. şi de către clasa nobiliară, care îşi însuşea în felul acesta atribuţiile statului.
Cu toate că rolul cultural al Bisericii
româneşti cu cele două confesiuni ale sale
era dificil de realizat din cauza sărăciei
populaţiei, aproape în intregime rurală,
s-au creat totuşi un mare număr de şcoli
populare. Mult mai dificil a fost în domeniul invătământului secundar. Cu toate
sacrificiile eroice ale populaţiei româneş
ti, fără nid un sprijin ciin partea autorităţilor maghiare. românii nu şi-au putut
creea mai mult de patru licee - 1<~ Blaj
Beiuş, Braşov şi Năsăud şi \.tn gimna-

şilor.

Anul 1868 a adus cu sine o mare reformă şcolară : crearea şeolilor de stat în
vederea cornpletădi învăHimântului f~xclu
siv confesional de până atunci. Legea şco
lară XXXlii din acel an, datorat~. unui
eminent om de stat, baronul Iosif Ec·tvăs,

afirma egalitatea în drepturi a naţionali
tăţilor enunţând că fiecare elev va fi in·struit în limba sa maternă, statului revenindu-i datoria să velfheze ca cetătenii
fiecărei naţionalităţi, că're reprezintă o
anumită pondere în structura socială, să
se poată instrui în propria sa limbii., până
la nivelul universitar (art. 17 şi 58).
Dar evenimentele politice care au urmat dualismului austro-ungar au fo&t decisive pentru soarta învăţămîntului minoritar din Transilvania sub regimul maghiar. Crearea unui nou stat ungar i-a
pus pe conducătorii acestuia în faţ& unei
drame a structurii sale etnice greu de
rezolvat. 1..: ngurii se aflau în minoritatE
în fata unei maioriU.ti formată din românii, germani, 'sl<~vL ·etc. Pentru a ieşi
din această situaţie delicată nu existau
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decât două soluţii. Cea mai indicată ar fi
fost conceperea unui stat ungar pe bazl.'
federative. Cealaltă implica o modificare
a structurii etnice prin asimilarea popoarelor de rase diferite. Deoarece a doua
dintre aceste soluţii a fost aleasă, a în.
ceput să fie pus în aplicare un adevărat
program de maghiarizare prin mijloace~

şcolară

din 1868 cât

şi

cele din Legea na-

ţionalităţilor deveneau inoperante.
Politica şcolară maghiară şi-a găsit

expresia cea mai înaltă în reformele lui Trefort (Legea Vlll - 1R79) şi Apponyi.
Legea Trefort introdl..!cea în toaie şco
lile primare de orice categorie, studiul obligatoriu al limbii maghiare, impunând
numirea pc catedre doar a învăţătorilor
care cunoşteau aeeastă limbă. Statul fixa
apoi un salariu minim care, de regulă, nu
se putea asigura de către cei care întreţineau şcolile. In această situaţie Ministerul intervenea cu subvenţii dar, în acelaşi timp, işi re7erva dreptul de a numi
şi. disciplina corpul didactic, putând merge pâ_nă la închiderea şcolilor confesionale. ln locul acestora erau deschise şco
li de stat cu limha de predare maghiară,
chiar dacă în loc::ilHatea respectivă nu se
găsea un elev de naţionalitate maghiară.
In timpul ministeriatului lui Albert
Apponyi, campania de maghiarizare a
atins punctul culminant. tnvăţătorii şco
lilor confesio:r.ale au devenit functionari.
publici, obligati printr-un jurărnânt să se
conformeze prescripţiilor legii. Limba maghiară devenc·a obiect principal ~i obligat~r~u de înv~ţământ, care trebuia predata mtre 13 Şl 39 de ore pe săptărnână t.
In aceste conditii, cu o asemem'a extensie a studiului limbii maghiare, limba
maternă a elevilor trebuia în mod forţat
neglijată. Şcolile confesionale devenisera
e~e îr:sele, prin forţa imprejurărilor, adevaraţl agenţi de răspândire a limbii şi a
-culturii maghiare ; cele care nu puteau
îndeplini acest program erau închise de

şcolare.
Această politică a dehutat în anul 1875
sub noul regim "constitutional'; al lui
Coloman Tisza, supranumit ,.d.istrugăto
rul de naţionalităti". DeYenind factor capital în Monarhia habsburgică ca urmare
a Pactului dualist din 1867, Ungaria era
convinsă că venise timpul să-şi concretizeze visele romantice de altă dată : maghiarizarea cu forţa şi prin toate mijloacele 'a popoarelor care trăiau alături de
unguri, pentru a crea o naţiune unică şi
puternică in stare să formeze, în final, o
monarhie complet independentă. !ncepând
cu anul aminlit toate partidele politice
din Ungaria au adoptat formula ))statului
naţional
unitar maghiar" abandonând
concepţiile libera1c ale lui Francisc Deak
şi Iosif Eotvos formulate 'in faimoasa Lege
a naţionalităţilor. promulgată în
1868.
Doar aşa credeau politicienii maghiari că
13e putea crea între Carpaţi şi Dunăre un
bloc puternic capabil prin unitatea sa
culturală şi de sentimente, să reziste tuturor influenţelor exterioare, mai ales din
partea popoarelor învecinate, cu acelaşi
caracter etnic ca şi supuşii unguri. Bazându-se pe Pactul dualist, apoi pe Tripla Alianţă şi în special pe forţa Germaniei, ungurii se simţeau destul de puternici .pentru a pune pe primul plan realizarea principalului lor obiectiv interior :
asimilarea popoarelor ne-maghiare şi întărirea elementului maghiar, atât de slab
numericeşte ; ei ar fi format astfel tm popor unitar, de o singură limbă şi de o sin-

către autorităţi.

Dacă comparăm

cifrele totale din ane:..
II (anul 1914) constatăm următoarele :
.
- în 34 de ani numărul şcolilor primare de limbă romană a scăzut de la 2750
l~ . 2170 ; pe de altă parte ~ele 394 şcoli
bllmgve semnalate în Anexa I au dispă
rut complet ; prin urmare şcoala româ-'
nească a pierdut 976 unităţi, adică 30,98
la sută ;
-:- î? ceea ce priveşte şcolile săseşti
de limba germană situate în regiunea dintre Mureş, Tisa şi Dunăre, în anul 1880
în şase districte, fiin1,:au 124 şcoli dE. lim~
xele I (anul 1880)

gură cultură.

Principalul obstacol în opera de maghiarizare 1-au constituit şcolile confesionale a căror limbă de învăţământ era alta
decat cea maghiar2.. Cu toate că legea
şcolară din 1868 nu a fost abrogată, legile
şcolare care s-au succedat, îndeosebi cele
din 1879, 1891, 1893 şi 1907 cuprindeau
reglement8.ri atât de drastice în privinţa
programelor cât şi a condiţiilor materiale
încât, pur şi simplu, articolele din Legea

1

vania

şi

G. Sima, .)coala nJmânească din Transilşi Ungaria, Bucureşti. 1915, pp. 19-20.
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bă

germanii. şi 174 şcoli bilingve, adică
298 unităţi ; în 1914 nu. mai existau decât 34 şcoli de limbă germană, iar cele
bilingve dispâruseră în totalitate ; deci
o pierdere de 264 şcoli ,adică 88,59%.
- şvabii din Crişana şi Maramureş aveau în 1830 un număr de 5 şcoli dE:' limbă
germană şi 25 şcoli bilingve ; în an:.tl 1913
1914 nu le mai rămăseseră decît 2 şcoli
de limbă germană, adică o pierdere de
90% ;
- slovacii aveau in 1880, 51 şcoli de
limbă slovacă şi 41 de şcoli bilingve ; în
1913/1914 le II'.ai rămăseseră doar 10 şcoli
de limbă slovacă, pierzând deci 82, adică
89,12% ;
- rutenii aveau în 1880, 68 şcoli de
limbă rutcană şi 84 şcoli bilingve ;
în
1913/1914 mai aveau în total doar 35 de
şcoli ; o pierdere deci de 117 unităţi şco
lare, adică 76,:8 Ofo.
În această perioadă (1880·-1914) numărul şcoliLor ungureşti din aceste regiuni crescuse de la 1334 ia 2801, deci cu
peste 100 de procente.
Dacă in 1380, din cele 1334 de şcoli
de limbă maghiară, doar 144 fuseseră create .de stat, celelalte fiind confesional€
sau comunale, in 1914, din cele 2801 şco
li maghiare 166:1 erau de stat, şi acest
lucru în regiuni cu majoritate ne-maghiari:P.
Cifrele oficiale cât şi declaraţiile personalităţilor maghiare demonstrează fără
nici o urmă de îndoială progresul înregistrat de politica maghiară de învăţă
mânt în Ungaria şi Transilvania, înainte
de primul război mondial.
Referindu-se la Nordul Ungariei locuit de germani şi de slovaci, Ferencz Halasz spunea :
"Intreaga regiune este câştigată pentru maghiarizare datorită numărului mare
de şcoli de stat".
"Nu numai că şcoala de stat apără minoritatea maghiară dar ea maghiarizează şi tineretul german şi slovac".
"Comuna Berezna a fost maghiarizată

"Maghiarizarea celor 30-40 000 de valahi din Valea Crişului Repede cu ajutorul şcolilor de stat existente nu mai este
o chestiune de lungă durată. Şcolile create în comunele cu naţionalităţi obţin
rezultate notabile în ceea ce priveşte răs
pândirea limbii maghiare : de exemplu
şcoala de stat din Tarna-Mare deschisă în
1879, a maghiarizat în aşa fel populaţia
valahă şi ruteană a comunei, astfel
că
toată lumea de ast~.zi vorbeşte acolo limba maghiară".
Printre numeroasele cazuri amintite
de acelaşi autor ca probe ale progresului
deznaţionalizării printre români, iasa m
evidenţă unul cu caracter tipic ; este vorba de comitatul Hunedoara, care inainte
era aproape românesc : "Copiii minerilor
de la minele de cărbuni care frecventează şcolile de stat se declară unguri. şi aceasta începând cu prima ~eneratie" :J.
Efectele acestei campanii de maghiarizare cu ajutorul şcolilor de stat ungureşti reiese, destul de clar, după părerea
lui Halasz şi din constatarea următoare :
în timp ce la recensămfmtul din 1890 ungurii reprezentau cu greu 48,5% din populaţia totală a Ungariei, în 1900 ei atigeau o proporţie de 51,4 Dfo (împreună cu
evreii şi ţiganii), devenind astfel naţiune
majoritară..
Unul dintre marii campioni ai maghiarizării a fost Albert Berzeviczy, ministru
al Cultelor şi instrucţiunii publice în guvernul prezidat de Ist:van Tisza, începând
cu toamna anului 1903. Dominat de aceeaşi ideologie politică ca şi contemporanii săi, acesta era perfect adaptat la curentul şovin declanşat de predecesorii săi,
dându-i o nouă şi mai largă dezvoltare.
Incepând cu primul său an de ministeriat, Albert Berzeviczy s-a grăbit să întocmească un proiect de lege privind reorganizarea completă a şcolii. Ideea dominantă, care avea să stea la baza legii
Appony din 1907, se poate rezuma într-un singur cuvânt : mr.tqhiarizarea.
Noutatea faţă de legislaţia şcolară anterioară se găsea în art. 14 care dispunea
că, dacă in-tr-o şcoală primară ne-maghiară se găseau numai 20 de elevi maghiari
sau dacă numărul elevilor maghiari reprezenta 20"/o din totalul elevilor înscrişi,

datorită şcolii''.

·Vorbind despre români, autorul maghiar, fost seeretar de stat la Instrucţiu
nea publică, afirma :
2 Augustin
Caliani, L'enseignement minoritaire. en Transylvanie (1), in Revue de Transylvanze, t. 1, nr. 2, 1934, p. 164.

J

Halasz Fr., Allami nepoktcttas, Budapest
şi 114-

1!102, p. 86, 106

281

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

limba de învăţământ trebuia sli fie maghiara. Părând a face o concesie, ultimul
aliniat al aceluiaşi articol prevedea că
în şcolile frecventate şi de elevi nell'
ghiari şi care nu vorbeau limba maghiară.
"patronii" sau protectorii acestor şcoli
vor urmări ca acesti?. să fie )nstruiţi, in
măsura posibilului, în limba lor maternă.
Rafinamentul redactării acestui text era
ti.oar un praf aruncat in ochii străinătătH
In măsura posibilului - a fost formula
caracteristică ipocrizei întregii legislaţii
maghiare, formulă echivalând tot timpul
în practică cu o imposibilitate, decarecP
nici o statistică nu a înregistrat vreodată o singură şcoală de stat maghiară cu
o altă limbă de predare"·
Referindu-se la legea Appony
din
1907. Gustav Gratz, viitor ministru al afacerilor externe al Ung-ariei de dup5 1918
şi f1gură binecunoscută pe plan internat.ional, declara în c.edin1.a din 24 &prilie
1907 a Adunării deputatilor : ,,Acest proiect prezintă pericole grave :;:i capitale
pentru toate minorităţile care intretin şco
li. .. Părerea noastră. d1.:pă cum 1se ştie,
este că scopul urmărit de acest proiect nu
va fi niciodată atins . .4şa cum se prezintă
lucrurile, trebuie să recunoaştem că noi
punem astfel şt1·eangul pe gâtul tuturor
instituţiilor care nu sunt de stat" 5 .
Demnă de reţinut este şi mărturia ipocrită a contelui Istvan Tis?::a făcută
în
momentul când acesta căuta o împăcare
r11 românii din Transih•ania pentru
r'letermina Regatul României să rl"tmft:1'
de partea Puterilor Centrale.
In calitatea sa de nrim ministru. acesta ţinea s& declare în şedinta din 6 martie 1914 a Adunării deputatilor că la Ministerul Im:tructiunii publice domnea un
şovinism excesiv indreptat impotriva şco
lilor confesionale, amintind de metodele
închiderii şcolilor minoritare confeeionale
sub pretextul că localurile acestora nu corespundeau exigenţelor invăţământului,
pentru a instala, după aceea, în aceleaşi
clădiri, şcoli maghiare de stat.
Ca urmare a m~.surilor amintite şi dE'
premierul maghiar, conform statisticilor o-

ficiale maghiare, în anul 1918, românii,
care reprezentau 53,8 Ofo din intreaga populaţie a
Transilvaniei aveau numai
47,7°/()din totalul şcolilor primare; germanii cu 10,8% din întreaga populaţie aveau
5,3% din totalul şcolilor primare, în timp
ce ungurii cu 31,6°.o din întreaga populaţie deţineau 48,4% din totalul şcolilor primare ; sau sub o formă si mai frapantă,
maghiarii aveau o şcoală pentru 500 de
locuitori, în timp ce romJnilor le revenea
una pentru 1238 de locuitori.'
Ştreangul de care vorbea Gustav Gratz
s-a infăşurat şi mai nemilos de gâtui minorităţilor in timpul primului război mon··
dial, pentru a-i sugruma complet pe rr
mâni, în 1917. Tristul merit i-a 1·evenit
tot contelui Aoponvi care a decis imediat
~J:!oă retra~~erea armatei române din Tra,...
~;ilvania, crearea unei "zone culturale" ,,
frontiera de sud-es1 pentru ,.a apă;·a ţara
impotriva pălruderii oricărui spirit el"
atractie spre ţ.ara VPcin<'i.". Toate şcolile
româneşti din judetele care se învecinau
cu Regatul României urmau să fie desfiinţate şi înlocuite c11 1600 de şcoli primare
şi 800 şcoli froebeliene, toate maghiare şi
de stat. ·Doar desfăşurarea ulterioară a
evenimentelor a împiedicat acest triumf 6 •
In ceea ce priveşte învăţământul secundar din Transilvania politica, metodele
şi rezultatele au fost aceleaşi. Dacă opresiunea nu putea fi exercitată pe de-a întregul ei impotriva şcolilor primare, ea
pare, în schimb. cu toată greutatea asupra celor secundare, mergând până la anihilarea acestora.
In 1880, in regiunile indicate de cele
2 anexe, adică in Transilvania de azi, situaţia se prezenta în felul următor :

r

4

Un

champion

de

la makyarisation:

1 Instituţii şcol.are s~:cundare
bă maghiar-ă, create şi întreţinute
şi confesionale ; 76 din care :

de limde stat

a De stat :
- 6 licee ,,reale" (Arad, Deva, Oradea,
Odorheiu-Secuiesc, Panciova, Timişoara)
2 licee clasice (Biserica Albă, Sibiu)
1 şcoală secundară de fete (Sighetul Marmaţiei)

Al-

bert Berzcviczy in Revuc de Transylvank·
i935-1936, t. II, p. 548.
5 Idem, p. 559.

6 Lazăr

1916). Zona

Triteanu,
culturală,

Şcoala

noastră

Sibiu, 1919, p. 5B.

282

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

(1850-

- 5 şcoli civile (Făgăraş, Turda. Panelova)
- 6 şcoli normale (Cluj, Deva, Cristur, Zalău)
b Comunale : 1 liceu

şi

Din cifrele expuse mai sus se poate
constata cu uşurinţă că românii erau aproape excluşi de la învăţământul secundar de limbă română care, printre altelf
avea menirea de a pregăti clasa de mijloc
Singurele şcoli în care românii erau ceva
mai bine reprezentati - deşi într-un număr inferior faţă de proporţia lor în contextul populaţiei din Transilvania - erau
şeolile normale care pregăteau învăţăto
rii, instituţii întreţinute cu preţul unor uriaşe eforturi de către comunităţile religioase.
Aceste cifre mai demonstrează că între anii 1880 şi 1914, politica şcolară maghiară şi-a continua cu perseverenţă scopul. Statul maghiar continua să' înfiinţeze
şi să susţină licee mai ales în regiunile
alogenc : în Făgăraş (unguri 6 466, alogeni 87 672 din care 84 346 români) ;
în comitatul Someş (unguri 87 000. alogeni 143 000): în comiiatul Turda (unguri 44 000, alogeni 13 000) : în comitatu! Caraş-Severin (unguri 33 787. alogeni 4:32 360, din care 336 082 români) :
în comitatul Hunedoara (unguri 52 000,
alogeni 288 000) etc.
Ca urmare a politicii de exclusivisrn
national. autorităţile şcolare ungureşti alJ
făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a-i
îmniedica pe minoritari să înfiintez0 ~r,..'·
secundare. ba mai mult, le-au distrus şi
pe cele exi.stente. Numai aşa se poate explica faptul că într-una din putinele şcoli
româneşti, la liceul din Beiuş, limba m.<~
ghiară a fost impusă ca limbă de învătă
:->'ânt în clasele cursului superior. în tim'"'
ce la Brad, a fost chiar interzisă creerea
unui asemenea curs, instituţia şcolară românească fiind ob1igată să rămână
un
simplu gimnaziu. Incet, dar sigur, şi celeialte şcoli româneşti au avut aceeaşi

1 gimnaziu

c Confesionale :
- 19 licee clasice (11 romana-catolice,
7 evenghelice, 1 unitarian)
- 11 gimnazii (5 romana-catolice, 2
evanghelice, 2 unitariene)
- 12 şcoli normale (6 romana-catolice, 2 armeano-cat.olice, 2 evenghelice, 2
unitariene)
2 Instituţii şcolare secundare c;: limba de p1·edarc germanii : I2 (5 licee, 2
gimnazii, 5 şcoli normal!')
3 Instituţit şcolare secundare cu limba
de predare română : II (3 licee confesionale, 1 gimnaziu confesi•mal, 5 şcoli nm·male) 7•
In 1914, în cele 23 de judeţe care au
fost alipite României în virtutea Tratatului de la Trianon, învăţământului secundar se pre:;;enta in felul următor :
a Şcoli secundaTc de stat confesionale
şi particulare de limbă
maghiarâ : 211
din care :

a

Şcoli

de sta(.

23 licee
7 şcoli
9 şcoli
85 şcoli
1O şcoli
b

Şcoli

şi

comunale :

clasice şi "reale"
secundare de fete
normale
civile
superioare de comerţ.

confesionale

şi

particulare :

22 licee clasice
15 şcoli -normale
6 şcoli superioare de comerţ (3
confesionale şi 3 particulare).
- 2 şcoli superioare de fete
- 30 şcoli civile (27 confesionale şi
3 particulare)
- 2 gimnazii de fete
-

soartă.

Opinia publică maghiară a aprobat în
întregime această politică. Toţi maghiarii.
de la muncitor la ministru, aveau acelaşi
ideal pe care îl serveau umilind, sfidând
.si distrugând tot ceea ce era legat de demnitatea altor naţionalităţi : conştiinţa de
rasă, limba şi cultura naţională. Nimi:-:
nu poate fi mai concludent, în acest sens,
decât cuvintele adresate de Dezider Banf-

c Şcoli secundare de limbă romana :
19 (4 licee, 8 şcoli normale, 1 şcoală dr
comerţ, 2 gimnazii şi 4 şcoli civile) s.
7

8

Aug. Caliani, OP' cit., p. 166.
Tdem, P· 167-
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fy, fost prim ministru, şefilor preoţimii
reformate din judeţul Trei Scaune : "Fe-

la dispozit.ia guvernului armele necesare
pentru a ne apăra în mod corespunzător
împotriva otrâvurilor ce ne sunt injectate" 10

ricirea mea nu va fi completă decât atunci când în toate şcolile şi în toate bisericile din L' ngaria ne vom ruga lui
Dumnezeu în ungureşte, când toate şco
lile vor f'i maghiare. Cine este inamicu
acestei idei nu are ce căuta pe pământ
Ungariei. tlceasta va fi adevărata Renac
tere, care va face Ungar-ia ungw·ească 0".

Cu intocmirea unui program de acţi
une în vederea politicii de urmat faţă de
români a fost însărcinat magnatul transilvănean, contele Ştefan Bethlen. La 3 martie 1917, acesta pronunţa un discurs care
îi punea în evidenţă intenţia de a stabili
un program concret privind distrugerea
elementului românesc din Transilvania.
După· părerea sa, guvernele maghiare din
ultimii 40 de ani se făceau vinovate de
o serie de neglijenţe, printre care cea
mai mare era aceea că nu s-au luat măsu
ri destul de curajoase pentru a se asigura
supremaţia elementului maghiar, care se
afla în inferioritate numerică. t
Programul politic care urma să fie aplicat în Transilvania, în cazul unei victorii a Puterilor Centrale, este cuprins în
Memoriul tipărit cu multă discreţie la
14 iulie 1917. Deşi acest memoriu a fost
declarat operă a mai multor oameni politici maghiari din Transilvania, care formulau pretentii şi deziderate in atenţia
politicienilor care conduceau Ungaria la
acea ·epocă, este evident că in fruntea lor
se situa contele Bethlen, unul dintre viitorii apostoli ai revizionismului ungar.
Conţinutul acestui memoriu este deosebit de interesant deoarece el prefigura un viitor regim juridic pentru românii
din Transilvania, în cazul în care Marea
Unire nu ar fi fost posibilă- Scopul noii
politici a Ungariei în privinţa minorită
ţilor era modificarea proporţiilor etnice în
Transilvania. Măsurile preconizate erau
de două feluri : unele destinate micşoră
rii numărului populaţiei româneşti, mă
suri ce ţineau de competenţa puterii executive şi legislative, iar celelalte vizau întărirea elementului maghiar din Transilvania prin : colonizări de noi elemente
maghiare ; favorizarea creşterii naturale
a populaţiei maghiare şi germane ; asi-

Inainte de a încerca o analiză, fie şi sua învăţământului minoritar din
Transilvania după Marea Unire, nu lipsită de interes cred eu, este şi referirea
l::1 un document maghiar din anul 1917
din care se desprindea cu certitudine o
nouă politică vis-a-vis dP. minorităţile din
Ungaria (şi în special a românilor din
Transilvania) în situatiq în care Transilvania ar fi rămas, şi după anul 1918, in-·
corporată in statul ungar.
După cum este bine ştiut, începând cu
anul 1910. guvernul maghiar a initiat o
serie de convorbiri cu liderii politici români din Transilvania în vederea unei reconcilieri intre unguri şi români. Intrerupte de mai multe ori, aceste discutii au
fost reluate în preajma primului război
mondial, cu un scop bine definit : de a
consolida alianta între Regatul României
şi Puterile Centrale. din blocul cărora fă
cea parte şi Ungaria. Dar în momentul
intrării României în răt.boi alături
de
Antantă, Contele Istvan Tisza, şeful guvernului maghiar şi-a aruncat masca descoperindu-şi adevărata faţă.
In discursul pronunţat în Camera maghiară. în 19
ianuarie Hl17, acesta preconiza o politică
din ce în ce mai violentă la adresa românilor transilvăneni ;
"De aici înainte ştim perfect ce vor
cehii din Ungaria de Nord şi ceea ce au
vrut românii din Transilvania ; trebuie,
mară,

deci, ca guvernul., prin activitatea sa, cât
pe cale ~egislativă, să ia fără întârziere
toate măsurile necesare pentru a pedepsi
cu o severitate draconică şi să facă impo-

şi

sibilă

toată

maşinaţiunw

destinată.

milarea românilor de

să-i

antreneze pe românii din Transih;ania ...
Nu este îndeajuns să întărim severitatea
codului penal. Trebuie introduse, prin legi
măsuri de natură politică şi poliţieneas
că ... In domeniul cultural trebuiesc puse
D

către

unguri ;

apă

rarea "insulelor" maghiare împotriva pericolului deznaţionalizării ; favorizarea
sistE.matică a emigrării românilor transilvăneni spre Vechiul Regat.
1n Silviu Dragomir, La Hongrie et le prohleme de le Transylt;anie, in Revue de Tran·
sylvanie, 1934, t. I, nr- 3, P· 335.

ldem, p. 168.
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Unul dintre capitolele Memoriulu1 s~
ocupa de învăţământ şi de viaţa eclesiastică, domeniu în care guvernanţii de la
Budapesta dispuneau de o bogată experienţă deoarece, după câteva zeci de ani
mai ales şcoala şi Biserica fuseseră victimele politicii de maghiarizare. Programul
cuprindea 13 puncte, dintre care cele mai
importante erau :
1 Şcolile confesionale româneşti din
partea orientală a ţării -- adică din Transilvania - urmau să devină şcoli de stat,
învăţământul religios urmând să se facă
în limba maghiară ;
2 lnvăţământul normal urma să devină invăţ&mânt de stat, adică unguresc ;
3 Urma să fie reorganizată inspecţia
şcolară ; in fiecare circumscripţie era propusă înfiinţarea de inspectorate şcolare,
cu rolul de a exercita un control sever ;
4 Controlul de stat în şcolile secundare "valahe" urma să fie întărit ; statul urma să îşi asume dreptul de numire şi de
confirmare a unei părţi din corpul didactic, având şi dreptul de disciplinare şi
suspendare ;
5 Instituţiile teologice (ortodoxe şi
greco-catolice) urmau să fie încadrate în
Universităţi maghiare având decani numiţi de către stat ;
6 In toată Transilvania urmau să fie
înfiinţate grădiniţe de copii cu predare în
limba maghiară ; frecventarea acest0ra devenea obligatorie 11 •
Programul contelui Bethlen obtinuse,
la ,vremea respectivă, adeziunea întregii
lumi oficiale maghiare. Trebuia doar realizat. A lipsit numai timpul deoarece
preparativele fuseseră făcute în toate di-

mult de trei sferturi din populaţie, restul
revenind minorităţilor etnice. Dintre acestea, minoritatea maghiară, cea mai importantă din punct de vedere numeric,
reprezenta în acea perioadă doar 10% din
totalul populaţiei.
Dacă luăm în considerare doar teritoriile aflate înainte de Unire sub stăpâni
rea maghiară, conform recensământului
din 1930, populaţia românească reprezenta 57,8% faţă de 24,4° o cât reprezentau
maghiarii.
Prin urmare, populaţiile alogene nu
reprezentau, pentru români, un pericol
identic cu acela care i-a determinat pe
maghiari să adopte o politică şcolară de
·deznaţionalizare.

alături

recţiile.

1NVATAMANTUL MINORITAR DIN
TRANSILVANIA INTRE 1918-1940.
Prin Unirea Transilvaniei cu Vechiul
Regat, statul român îngloba un important
număr de naţionalităţi alogene
care au
creat o problemă aproape necunoscută
până atunci de România. Totuşi această
chestiune minoritară nu era la fel de gravă ca în fosta Ungarie, deoarece în momentul Unirii, românii, naţiune predominantă, constituiau o majoritate zdrobitoare în întreaga ţară, reprezentând mai
11

Această

Idem, p. :146 sqq.

concepţie

circumstanţă,

cu totul diferită
privind obligaţiile faţă de stat, au determinat guvernele româneşti să instituie,
în beneficiul minorităţilor, condiţii de
existenţă inspirate din respectul faţă de
limba, religia şi cultura acestora.
In afară de grija pentru însuşirea şi
cultivarea limbii de stat, ca instrument
comun de înţelegerea între toţi cetăţenii
români, autorităţile româneşti au lăsat tuturor minorităţilor naţionale întreaga libertate în organizarea învăţământului minoritar, ca şi dreptul de a-şi folosi şi cultiva limba maternă, în limite compatibile
cu viaţa unui stat organizat.
Liberalismul statului român în materie de politică şcolară vis-a-vis de minorităţi s-a concretizat în mod evident în
principiile şi directivele date de către
Consiliul Dirigent, primul organ administrativ al Transilvaniei libere, care şi-a asumat, în mod provizoriu, începând cu
1 Decembrie 1918, conducerea celor 25
de judeţe desprinse din Ungaria.
Consiliul Dirigent a aplicat onest şi
integral legea maghiară privind egalitatea în drepturi a naţionalităţilor, prin Decretul Nr. 1 din 27 ianuarie 1919. Privitor la şcoli, textul acestui Decret hotăra :
Art. 4 - "In şcolile comunale, confesionale şi particulare limba de învăţământ
este fixată de către cei care întreţin şcoa
la.
In şcolile primare de stat, învăţămân
tul se face în limba majorităţii locuitorilor comunei ; pentru minorităţi se vor institui clase paralele, în limba acestora,
de o
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dacă există

un număr de elevi suficient
pentru o normă de învăţător.
_ __
1n şcolile secundare de sta_t, . l_n~aţa
mântul se va face în limba maJontaţn locui tarilor din judeţ.
In învăţământul superior se va folosi
limba majorităţii locuitorilor regiunii 12 .
Acest Decret nu rezolva decât în principiu problema limbii de învăţământ î_n
şcoli, mai mult cu scopul de a calma spiritele agitate ; în realitate el nu a putut
fi aplicat în anul şcolar. 191~ ·~g din '!1~
tive de ordin tehnic, ch1ar Şl m locahtaţile cu populaţie exclusiv sau î_n majoritate românească. deoarece, pnntre cele
câteva mii de învăţători unguri, cu greu
111 o dintre aceştia ştiau să scrie şi să citească în limba română. In aceste condiţii, în anul şcolar. amintit a ~ost me!"lţi~
nută vechPa orgamzare şcolara maghiara
cu scopul de a evita inconven_i~ntele. pe
care le-ar fi întâmpinat elevu trecand
brusc de la un regim şcolar la altul. Prin
urmare Circulara Nr. 7 din 22 decembrie 19i8, invita întregul personal didactic din şcolile de stat să rămână în funcţie şi să-şi îndeplinească sarcinile conform
noilor dispoziţiuni :
- istoria şi geografia Ungariei se
înlocuiau, în şcoli-le primare de stat, cu
istoria românilor şi geografia ţinuturilor
locu1te de aceştia :
- elevii români erau dispensaţi de
studiul limbii maghiare ;
- 20 de ore pe săptămână urmau să
fie consacrate limbii române, doar pentru elevii romani care fuseseră dispensaţi de studiul limbii maghiare.
Pentru a uşura profesorilor din şcoli
le minoritare predarea limbii române, a
istoriei şi geografiei, Consiliul Dirigent
a organizat, în anul 19Hl, cursuri de vară
gratuite la Braşov.
Singurul lucru care a fost cerut tuturor membrilor corpului didactic minoritar
a fost juriimântul de fidelitate faţă de
statul romln. Deşi Tratatul de Pace cu
Ungaria nu fusese încă semnat, ac<'St lucru se impunea dată fiind situaţia tulbure din Transilvania şi Ungaria ca urmare a revoluţiei din toamna anului 1918.

Pe de altă parte, tineretul maghiar şi
secuiesc se înrolase în armata lui .Bela
Kun cu intenţia de a invada din nou
Tra~silvania. în aceste condiţii, Consiliul
Dirigent luase o măsurii explic~bilă . şi
justificata cerând tuturor funcţ1~nanl_o~
implicaţi :in administrarea :rransllv~me~
un jurământ, î~ interesul s1gurante1 ŞI
ordinii publice. In legătură cu acest mult
discutat jurământ, trebuie menţionat f~~~
tul -'că imediat după declararea umru
Tra~silvaniei cu F.omânia, propagndiştii
de la Budapes1 a au parcurs întreaga Tra~
silvanie dând ordin functionarilor de ongine maghiară să nu işi ~eclare loi~lit~tea
faţă de statul român. Cf:l care ma1 ez1tau
încă, erau ameninţaţi cu concedierea, după
ce Ardealul urml'l să fie reocupat de că
tre trupeie maghiare. In această situaţie
mulţi dintre membrii corp~tlu~ ~idact~c
maghiar nu au depus acest JUramant, ilind lăsaţi totuşi să funcţioneze până la
sfârşitul anului şcolar Hll8/1919.
In următorul an şcolar, pentru a nu
bloca învăţământu~ maghiar, ca urmare
a plecării celor care refuzau depunerea
amintitului jurământ, autorităţile transilvănene au permis comunităţilor reli<rioase minoritare de a se ocupa de in~trucţiunea elevilor, închiriindu-le chiar
localurile ·;colilor de stat abndonate.
Comunităţile maghiare au abuzat însă
de liberalismul Consiliului Dirigent, gră
bindu-se să deschidft şcoli confesionale
chiar şi în localitătile în care învăţătorii
maghiari rilmaseseră la posturile lor în
şcolile minoritare întreţinute de către stat.
Procedand astfel, aceste comunităţi religioase urmăreau un scop bine definit :
blocarea funcţionării şc.)lilor minoritare
înfiinţate de către statul român, păstrând
doar şcolile confesionale, pentru a sustrage educaţie. tinerei generaţii de sub cont1·olul statului român.
După semnarea Tratatului de Pace de
la Trianon, care fixa definitiv frontierele
României, toţi funcţionarii din Transilvania au fost din nou invitaţi, prin Jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 1674/27
iunie 1920, sa presteze jurământul de
fidelitate în decurs de o lună, acordându-h-;se un an pentru învăţarea limbii române. Trebuie precizat că termenul fixat pentru învăţarea limbii române nu
a fost respectat, primele examene seri-

12 DecreteZe, Regulamentele şi Ordonanţele
Constliului Dirigent din Trar<s·ilvanin. Cluj, 192')
p. 5.
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oase fiind organizate abia după 15 ani.
In urma acestor dispoziţiuni, cea mal mare
parte dintre ~nvăţătorii maghiari s-au
conformat noii situaţii, fiind reprimiţi în
şcolile de stat.
Secretariatul General al Instrucţiunii
Publice din Cluj, care a preluat funcţia
similară a Consiliului Dirigent după ce
acesta şi-a încetat activitatea în 1920, a.
dat două Ordonanţe care scoteau in evidenţă maniera statutului român de tratare a invăţământului minoritar din Transilvania.
Ordonanta cu Nr. 19422 !]920 hotăra
următoarele :
·
"1 România, considerând instrucţiu
nea publica drept o problemă de stat, este
decisă să vegheze la ed'.lcaţia şi instructiunea primară a cetăţenilor săi in limba maternă;
2 În conformitate cu acest principiu,
Ministerul Instrucţiunii .Publice, începând
cu anul şcolar 1919/1920 a deschis în toate .şcolile de stat, acolo unde confesiunile
nu s-au grăbit să-şi creeze şcoli proprii,
clase paralele, pentru elevii unguri, germani şi ruteni, cu învăţători din naţiona
litatea respectivă, care vor preda în limba maternă a elevilor :
3 AcesLe dispoziţiuni se vor aplica şi
in •viitor ; se vor numi învăţători din naţionalitatea elevilor, în număr proporţi
onal .cu nevoile fiecărei localităţi ; se
vor tipări cărţile necesare şi se va urmă
ri ca elevii să primească instrucţiunea
religioasă din partea preoţilor din con ..
fesiunea lor'·.
Statul 1·omân realiza, ustfel, principiul
invăţământului naţional pentru toate minontăţile importante în cadrul şcolii publice, lucru ce le-a fost refuzat românilor de căt1·e statul maghiar. Aceste învă
ţămant urma să fie absolut gratuit.
Începând cu anul şcolar 1920/21, învăţământul public a fost restabilit peste
tot. Ca urmare, prin Ordonanţă ~Nr.
31356/1920 s-a dispus ca localurile închiriate confesiunilor minoritare să fie înapoiate foştilor proprietari, In urma acestei măsuri, un număr de şcoli confesionale
maghiare, care se deschiseseră la începutul anului şcolar, au fost nevoit(~ să-şi
suspende activitatea din lipsă de spaţiu.
Dar cea mai mare par1e dintre acestea

au continuat să .funcţioneze în localuri
improvizate, improprii pentru desfăşura
rea învăţământului, fără material didactic şi, adesea, fără personal calificat, în
localităţi unde funcţionau şi şcoli publice cu limba de predare maghiară.
Şcolile primare de stat din Transilvania, toate de limbă maghiară până ,în
1919, s-au transformat în conformitate
cu dispoziţiunile Decretului 1 al Consiliului Dirigent, adoptând ca limbă de
învăţământ româna, maghiara, germana
sau slovace, după limba majorităţii locuitorilor <.lin comune ; în afara acestor
şcoli au fost create secţiuni speciale pentru minorităţi.
In câteva regiuni, mai ales în judeţele
Caraş-Severin, Timiş-Torontal, Arad, Bihor, Sălaj, Satu-Mare, şcolile primare
confesionale din comunele şvabilor şi slovacilor s-au adaptat de bună voie principiului stabilit de amintitul Decret. Ca urmare, proporţia numerir.ă a şcolilor primare s-a modificat în mod radical ; fiecare naţionalitate a obţinut numărul de
şcoli corespunzătom·c cifrei populaţiei respective. In felul acesta numărul şcoWor
publice de limba nwghi:Jră s-a diminuat
considerabil, în timp ce a crescut numă
rul şcolilo'r de limbC:. rGmand, germană,
slovacă etc. Pentru a restabili dreptul fiecărei naţionalităţi la cultura naţională,
drept tota:mente i~norat de către regimul maghiar, Dispoziţiile Decretului 1 cu
privire la limba de învăţământ în şcolilf'
publice au fost aplica te şi în instituţiile
de învăţămant secundar.
Aplicarea Decretului s-a făcut în etape ; în anul şcolar Hl18/19 limba maghiară a r5mas limbă de învăţămf._nt în
toate şcolile. În an1Jl şcolar următor, limba română a fost introdusă în 12 licee
clasice şi reale şi în 2 şcoli superioare de
fete, la Caransebeş, Lugoj. Făgăraş, Deva,
Baia-Mare, Sibiu, Turda, Dumbrăveni,
Braşov ; Oradea şi Cluj, adică în judeţele
cu o foarte mare majoritate românească.
Limba maghiară şi cea germană au ră
mas în continuare limbi de învăţământ în
toate şcolile secundare confesionale.
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, iar
mai târziu guvernele României unificate,
au menţinut între 1919 :;:1 1924 numeroase şcoli de limbă maghiară cât şi :;ecţiu
nile paralele minoritDre de pe lângă şco287
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Un alt document relevant în ceea ce
situaţia învăţământului minoritar din regiunile amintite îl constituie articolul intitulat "Şvabii din Sătmar" apă
rut la 5 ianuarie 1935, în ziarul berlinez
"Peutscheh Allgemeine Zeitung", sub senătura lui Lutz Korodi, fost secretar general în Consiliul Dirigent.
"In această regiune inyăţământul se
afla, în mare parte, sub influenţa clerului ; ori clerul nu putea fi câştigat de partea unei renaşteri germane. Ca urmare
a educaţiei sale el se găsea înfeudat tradiţiei ungureşti, atât în ceea ce priveşte
viaţa naţională cât şi cea spirituală ... Doar
puterea politică avea posibilitatea de a
interveni decisiv, deoarece ea singură dispunea de mijloace coercitive.
La începutul anului şcolar 1934-1935,
şcolile primare din 12 comune şvăbeşti,
în care copiii erau instruiţi aproape exclusiv în limba maghiară, au fost închise
printr-un ordin ministerial. După convorbiri prealabile între Dr. Angelescu,
ministrul Instrucţiunii publice, şi reprezentanţii Episcopiei romana-catolice, ai
Partidului maghiar şi ai Partidului german, a fost dat ordinul ca limba germană
să fie imediat introdusă c::a limbă de învă
ţământ in toate clasele şcolilor din 8 comune şi în 4 alte comune începând doar
cu clasele primare, apoi progresiv şi în
celelalte clase. Până atunci limba germană trebuia să fie predată câte 5 ore pe
săptămână în toate clasele, lucru ce nu
s-a întâmplat niciodată, ea nefiind introdusă ca limbă de învăţământ...
Exact î~ momentul când situaţia devenea defavombilă minorităţilor germane din toate statele europene, acest caz
simptomatic şi, dacă pot astfel să mă expTim, soluţia sa de o corectitudine atât
de frapantă, chiar considerând lucrurile
dintr-un punct de vedere general, este
de o mare importanţă pentru germanismul dm străinătate şi chiar pentru întreg
complexul european al problemelor minoritare".
Afirmaţiile cuprinse în articolul amintit exprimă o situaţie reală de necontestat, aşa după cum reiasă şi din studierea
diagramelor referitoare la situaţia numerică a şcolilor primare şi secundare de
limba germană, din anii şcolari 1918/1919
şi 1931 "1932, în Banat şi Crişana:

lile publice româneşti chiar Şl m judeţele unde ungurii erau în minoritate şi
nu dispuneau de şcoli confesionale de
limbă maghiară, pentru ca elevii care îşi
începuseră studiile in maghiară, înainte
sau în timpul primului război mondial,
să le poată contin•Ja şi desăvârşi
în a-

priveşte

ceastă limbă.

Ca urmare a principiilor enunţate mai
inainte, în anul 1922, situaţia în învăţă
mântului primar minoritar, de stat şi confesional se prezenta în f~lul următor (vezi şi Anexa V) :
1 Pe când sub stăpânirea maghiară statul nu întreţinea nici o scoală cu altă limbă de predare decât c~a maghiară, Statul român a înfiinţat şcoli şi secţiuni minoritare, pe cheltuiala sa, pentru toate
minontăţile naţionale. Consiliul Dirigent
a înfiinţat 600 de şcoli şi secţiuni maghiare, 89 germane şi 73 în alte limbi
(sârbă, ruteană, slovacă etc.)
2 Sub administraţia Consiliului Dirigent numărul şcolilor confesionale minoritare a crescut în mod considerabil : dacă sub regimul maghiar funcţionau 322
şcoli primare reformate cu limba de predare maghiară, imediat după Unire s-au
mai deschis încă 319, total 641 ; numărul
şcolilor unitariene maghiare a crescut de
la 26 la 49 ;
3 Statul român a avut meritul de a fi
trezit la conştiinţa naţională celelalte naţionalităţi conlocuitoare, îndeosebi pe şva
bii din Banat Crişana şi Maramureş.L!
Referindu-se la cuvintele rostite de
Valeriu Branişte care declara că "1Noi nu
vrem să-i românizăm pe şvabi, ci vrem
să-i germanizăm", frază care cuprinde
extraordinar de sintetic principiul întregii politici minoritare româneşti, Francisc
Krăutzer, unul dintre reprezentanţii germanilor din Banat, afirma următoarele :
"Ca prin farmec, în timpul libertăţii
revoluţionare din 1918, limba maternă fu
reîntronată în şcoli, conştiinţa naţională
înăbuşită cuprinse sufletele cu putere elementară".'''
l:l Alexandn• Ptenncu,
lnvăţământul pa;·ticular şi minoritar din Transilvania în Transilvania, Banatul, Crişana si !11aramur~sul Bucu-

reşti, 1929, p. 1107·
14 Francisc Krăuter, Germanii
în Transilvania Banatul Crisana
reşul, Bucureşti,' 1929, p. B4fl ·

·

'

din Banat,
şi Maramu-
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Anul
1.

Şcoli

şcolar

primare :
Banat Crişana

2.

Şcoli

Şcoli

3
-

şcolar

Banat Şcoli

1931-1932

primare :
Crişana

2.

şcoli şi 6 secţii
şcoli şi 1 secţie

4

secundare :
Anul

1.

Guvernele româneşti nu au putut ră
mane indiferente faţă de această situaţie anormală. Statul r?mâ~ a in_t~rven_it
cerând comunităţilor mmontare sa 1a masurile necesare pentru buna funcţion~re
a şcolilor nou înfiinţate. Cele ca7e a_u 1?deplinit condiţiile şi s-au doved1t v1ab1le
au continuat să funcţioneze ; celelalte care duceau lipsă de elevi, de pro~esori ş~
de bază materială au fost nevo1te să-Şl
închidă porţile.
.
. .
ln perioada 1924-1940, reg1mul JUridic internaţional care a stat la baza organizării învăţământului minoritar din
România l-a constituit Tratatul pentru
protecţia minorităţilor înc~eia~ în. 9 . decembrie 1919· între Româma Şl Prmclpalele Puteri Aliate şi . Asociate, respectiv
articolul 9 din acest Tratat ;'
"Supuşii )~omâni aparţinânad minorităţilor de religie sau de limbă, se vor
bucura de acelaşi tratament şi de aceleaşi garanţii de drept şi de fapt _ca şi
ceilalţi supuşi români. Vor avea mm ale~
drept egal de a înfiinţa, de _a :o~du~e ~~
a controla pe proprie cheltmala mstltuţu
de binefacere, religioase sau sociale, şcoli
si alte stabilimente de educaţie, cu dreptul de a întrebuinţa în mod liber limba
lor în ele şi de a-şi exercita liber religia". Iar articolul 1O completa cu urmă
toarele :
în materie de învăţământ public, guver~ul român va acorda în oraşele şi judeţele unde locuieşte o proporţie considerabilă de supuşi de altă limbă decât
limba română, înlesniri potrivite pentru
a asigura ca în şcolile primare instr~cţiu
nea să fie dată în limba lor propne copiilor acestor supuşi români. Această
stipulaţiune nu va împiedica guvernul român de a face obligatoriu învăţământul
limbii române în zisele şcoli:
!n oraşele şi judeţele unde locuieşte
o proporţie considerabilă de supuşi români, care aparţin minorităţilor etnice de
religie sau de limbă, se va asigura ace~tor
minorităţi o parte echitabilă la folos1rea
sumelor ce ar putea fi atribuite din fondurile publice prin bugetul statului, bugetele municipale sau altele, pentru scopuri de educaţie sau de car~tate".
.
Angajamentul luat prm _a~t. , 9 dm
Tratatul minorităţilor s-a regas1t m Legea învăţământului particular promulga-

1918-1919

-

104
12

şcoli şi
şcoli şi

60
11

secţii
secţii

3

secţii

secundare :
Banat Crişana

15

-

şcoli
şcoală şi

1

Prin urmare, numărul unităţilor şco
lare crescuse de la 14 la 196, cu un raport
de peste 1 : 13. Dintre cele 196 instituţii
şcolare şv~lbeşti existente în 1932, 124
unităţi (6::ic/o) erau întreţinute d~ către
stat şi 72 (:37 1 '~~•) erau confesionale.!.•
După cum era de aştep_tat, con~ucăt?
rii minorităţii maghiare dm Trans1lvama
au sabotat eforturile statului român de
restabilire a proprietăţilor legitime, cu
toate că măsurile luate prin Decretul nr.
1 nu ,făceau altceva decât să aplice dispoziţii!~ legii maghiare din 1868 asupra egalităţii în drepturi a minorităţ.ilor. Neputând împiedica această aplicare, s-au folosit toate mijloacele pentru a contracara
măsurile de justiţie luate de guvernul român, pentru a-i împiedica pe elevii maghiari să frecventeze învăţământul de stat,
chiar dacă acesta se făcea în limba maghiară. Astfel s-au creat şcoli primare
şi secundare confesionale chiar în localităţile unde funcţionau şcoli publice sau
secţii de limbă maghiară.
Un caz simptomatic este cel al judeţului Făgăraş unde românii reprezentau
84436 locuitori, iar ungurii şi evreii împreună 6466. Comunitatea calvină, care
nu număra decât 2441 credincioşi a deschis în 1919 un liceu maghiar de 8 clase
alăt~ri de liceul de stat în care învăţă
mântul se făcea şi în limba maghiară.
Acest liceu a funcţionat aproape tot timpul doar cu 20-30 elevi.
15

Sabin Fvutian

A~pcae

de

politică

şc;J

lară în Banat şi C;·isana, în Hevista Institutului Social Banat-Crişana, 1933, nr. 2-5, p. 12.
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tă prin Monitorul Oficial din 27 decembrie 1925. Această lege, care poate fi socotită drept un cod cultural al minorită
ţilor deoarece reglementa în chip amă
nunţit dreptul acestora de a-şi organiza
învăţământul (în grădiniţe, şcoli primare
şi şcoli secundare, teoretice şi practice)
dispunea:
Articolele 5 şi 7 prevedeau dreptul
de a înfiinţa, întreţine şi controla şcoli
particulare.
Articolul 35 prevedea ca limba de predare în şcolile particulare să fie limba
maternă a elevilor.
Articolele 24, 26 şi 27 prevedeau redactarea tuturor actelor şi în limba de
predare a şcolii, alături de cea română.
Articolul 59 - Limba română istoria
şi geografia României să fie pr~date în
limba română începând numai cu clasa
a III-a primară.
Articolul 62 - Şcolile particulare puteau dobândi dreptul· de publicitate în
condiţii destul de uşoare putând fi astfel asimilate cu şcolile de stat.
Legea învăţământului particular cât
şi cea a bacalaureatului au fost instituite
ca o cerinţă a intereselor generale ale
statului. Dar, deoarece prin ele se schimbau. multe din dispoziţiile legilor ungureştl ; la care minoritarii maghiari din
Transilvania ţineau atât de mult, promulgarea şi aplicarea lor au stârnit nemulţumiri în rândul acestora. Episcopii mino~itari Gustâv Mailath (romana-catolic),
Ios1f Ferencz (unitarian) şi Karoly Nagy (reformat) au înaintat, la 15 septembrie 1925, o plângere Consiliului Ligii Naţiunilor din Geneva, protestând împotriva proiectului de lege, arătând toate nemulţumirile pe care le aveau minoritarii
unguri faţă de Ministerul Instrucţiunii
publice din cauza tratamentului care li
s-a aplicat. In faţa Comisiei delegate de
Liga Naţiunilor, apărarea intereselor ţă
rii a fost susţinută de ministrul plenipotenţiar Nicolae Petrescu-Comnen şi de Alexandru Ptencu. In urma dezbaterilor
care au avut loc în luna decembrie 1925
şi în baza argumentelor temeinice cuprinse
în răspunsul înaintat de guvern, Consiliul
Ligii Naţiunilor a respins petiţia reclamanţilor, constatând că Legea învăţămân
tului particular precum şi tratamentul
aplicat minorităţilor este în concordanţă,

în unele privinţe chiar mai liberal decât
se prevăzuse în Tratatul minorităţilor.
Aşa cum arăta şi articolul din ziarul
berlinez înainte citat, în primii ani de
aplicare a acestei legi, articolul 35 a fost
de-a dreptul ignorat. Existau încă regiuni
întregi în care elevii şvabi sau slovaci
erau instruiţi in şcoli confesionale în spiritul limbii şi culturii maghiare, continuându-se astfel procesul de maghiarizare.
Acesta era cazul şcolilor primare romanacatolice din judeţul Bihor. Sălaj, Satu
Mare, Maramureş, Alba-Iulia şi Miercurea Ciuc. La şcoala normală din Miercurea Ciuc, de exemplu, erau aduşi copii
din Moldova şi din ţinuturile locuite de
şvabi în vederea maghiarizării acestora.
Din .rapoartele întocmite de reprezentanţii Ministerului Instrucţiunii Publice
în urma inspecţiilor făcute în şcolile minoritare maghiare reiasă că progresul care trebuia să se înregistreze în activitatea şcolară lăsa mult de dorit. Acest lucru se explică şi prin faptul că, numărul
elevilor fiind peste tot în scădere, s-a manifestat o nepermisă indulgenţă faţă de
cei înscrişi. Această situaţie a ieşit şi mai
mult in evidenţă în cazul examinării elevilor de către comisiile de stat când numărul celor promovaţi a fost în proporţie de 25-300/o. Din această cauză, examenul de bacalaureat dat în baza legii din
1925, a constituit un punct de permanenţă plângere a minorităţilor. Un număr
considerabil de elevi maghiari ai acestor
şcoli nici nu se supuneau acestui examen,
preierând să-1 susţină în Ungaria.
In baza acestor dispoziţii legale au
funcţionat în Transilvania următoarele
şcoli primare şi secundare, create, conduse şi controlate de către comunităţile
religioase şi asociaţiile culturale, cu o
limbă de învătământ minoritară :
1.

Şcoli

Limba de
învăţământ

primare IG
Număr

Număr

Număr

!iCOli

'inv.

elevi

783
345
42

1426
924
61

5

5

1
1

2
:J
1
1

70339
44265
3392
552
121
1i6
29
44

Maghiară
Germană
Sârbă
Crasovană

Poloneză
Slova că

Cehă
Ruteană (ucraineană)

1
1
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2.

Şcoli

a) De

limbă maghiară.

Natura
şcolilor

Nwnb
şcoli

Număr

clase

Număr

Nwnăr

prof.

elevi

Licee
Gimnazii
Şcoli normale
Şcoli comerciale

17
22
7
4

144
82
34
16

324
197
110
51

3978
2638
795
210

TOTAL

50

270

t382

8621

Număr

Număr

Număr

clase

prof.

elevi

b)

în proporţie de cel puţin 200/o
se va preda pentru aceştia, în
mod obligatoriu, şi limba lor
maternă, în aşa fel încât să
poată preda în această limbă ;
de asemenea şi religia 17".

secundare

De

Natura
şcolilor

limbă germană
Număr
şcoli

7
Licee
Gimn3zii
18
5
Şcoli normale
l
Şcoli comerciale

60
7t3
15
4

120
178
73
!J

2117
2469
256
40

31

155

380

4882

TOTAL

Cu toate că nu a fost obligat prin Tratatul adiţional din 1919, guvernul român
a acordat o seamă de facilităţi elevilor
minoritari din învăţământul secundar. O
dispoziţie cuprinsă în art. 11 al Legii
învăţământului secundar din 1928, spunea că : "1n regiunile în care populaţia
minoritară este predominantă pot fi înfiinţate, in condiţiile prevăzute de art.
7 şi 8, pe lângă liceele de stat, secţii unde
învăţământul se va face în limba minorităţii respective. Nu vor fi admişi în
aceste secţii decât elevi de aceeaşi naţionalitate, având această limbă de învă
ţământ ca limbă maternă 1 ~;,.
În virtutea dispoziţiilor acestor legi
asupra invăţământului primar şi secundar, statul român întreţinea în Transilvania, în 1933/34 următoarele şcoli de
limbă minoritară :

Textul articolului 10 din Tratatul minorită·
s-a regăsit in Legea pentru invăţământul
primar şi normal al statului din 1924 în :

ţilor

primar în şco
lile statului se predă în limba
română. In comunele cu populaţie de altă limbă decât cea
română, Ministerul Instrucţiu
nii Publice va înfiinţa şcoli
primare cu limba de predare
a populaţiei respective, în aceeaşi proporţie ca şi în comunele româneşti. In aceste şcoli
studiul limbii române va fi
însă obligatoriu în numărul de
ore stabilit prin regulament".
Art. 161 - "In centrele cu populaţie de
altă limbă decât cea română,
în care comunele întreţin, potrivit aliniatelor de mai sus,
şcoli primare cu limbă de predare română, statul va contribui într-o măsură echitabilă la
întreţinerea
şcolilor
primare
minoritare particulare cu drept
de publicitate".
Arl. 201 - "In şcolile normale, în care
vor fi elevi ai unei minorităţi

Art. 7 -

"învăţământul

1

Şcoli

primare :
limbă maghiară :
şi 232 secţii ; total
653 învăţători

a) De
şcoli

cu
b) De
şi 75

210
442

limbă germană
secţii

: 54 şcoli
; total 129 cu 191

învăţători

c)

9
2

Şcoli

De limbă cehă şi slovacă
secţiuni cu 9 învăţători.

:

secnndare
a) De limbă
şcoli şi secţii

maghiară :
7
secundare (gimnazii, licee şi şcoli comerciale) ;
câte o catedră de limbă maghiar& pe lângă 8 şcoli secundare de stat.
b) De limbă germană : 6 şcoli
şi secţii (gimnazii, licee şi şcoli
comerciale)1!1.

În ceea ce priveşte subvenţiile pentru
primare confesionale, Legea Organizarii Mwisterului Instrucţiinii Publice
şcolile

17 M. o.,
1C M.

16 Aug. Caliani, L'enseignement minoritaire
en Transylvanie (li). In Revuc de Transylvanie,
t. I, nr. 3, l!J34, p. 302.

nr. 101;26 iulie 1924.
nr. 105/15 mai 1928.
Aug. Caliani, op. cit., p. 303 sqq.

o.,

19
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şi

al Cultelor prevedea (art. 186, parag.
4) ca o cotă de 140fo din veniturile comunelor să fie afectată şcolilor, care trebuia împărţită între toate şcolile primare
din localitatea respectivă.
In ciuda evidentului progres înregistrat de învăţământul minoritar din Transilvania in perioada interbelică, propaganda revizionistă maghiară a intoxicat
străinătatea cu afirmaţii ce nu corespundeau adevărului conform cărora statul român a redus nu numai numărul şcolilor
publice de limbă minoritară, dar chiar
şi al şcolilor confesionale de limbă maghiară in raport cu numărul existent înainte de anul 1918.
Dar, cu toată reducerea suferită de
acestea ca urmare a schimbării de învă
ţământ cât şi a închiderii unora dintre
ele din cauza condiţiilor improprii de
funcţionare, aspect de care am amintit
deja, dacă comparăm situaţia din 1914
cu cea din 1933 vom observa că numă
rul şcolilor primare confesionale a crescut:
Şcoli

Confesiunea

primare de

I
1914

în total 1225
fesionale şi 7
in total 57.

II
datorată

schimbării

Invăţământul

german dispunea de 345
primare confesionale şi 129 şcoli sau
secţiuni de stat, în total 37.
Celelalte minorităţi mai puţin importante ca număr (sârbi, slovaci, cehi, craşovani) au beneficiat, de asemenea, de
şcoli întrelinute fie de stat, fie de ei însăşi.

1n concluzie putem spune că românii
se pot mândri oridmd şi oriunde cu opera culturală să\Târşită in Transilvania în
cei 21 de ani de suYeranitate românească, de la Marea Unire până la Diktatul
de la Viena. La toate nivelele de învăţă
mânt se pot constata rezultate satisfăcă
toare, de multe ori chiar strălucite.
Liberalismul politicii minoritare româneşti a fost sesizat de către majoritatea
statelor europene care aveau conaţionali
răspândiţi in fostul spaţiu al Imperiului
austro-ungar. Una dintre cele mai grăi
toare mărturii este şi aceea făcută de
Otto Albrecht Isbert, docent la Şcoala
superioară de politică din Berlin, în paginile revistei "Deutsches Grenzland".
După ce afirma că psihologia maghiarizării nu luase sfârşit nici după 1919, continuând să şubrezească blocul german din
. Ungaria cât şi restul de populaţie slovacă
şi românească, autorul acestei afirmaţii
era de părere că, dacă această tendinţă de
maghiarizare nu înceta, trebuia organizat un schimb de populaţie pentru a instala minorităţile din Ungaria în celelalte
state succesorale, în locul elementului maghiar, existent acolo.
"Românii vor fi în mod sigur dispuşi
afirma politologul german să-i
schimbe pe secuii sau pe ungurii din Banat şi din celelalte regiuni de la frontieră cu germanii din Ungaria. S-ar obţi
ne astfel o destindere considerabilă în
bazinul dunărean, s-ar reduce neliniştea
în ceea ce priveşte ungurii din afara frontierelor Ungariei şi s-ar asigura viitorul
poporului maghiar într-un stat naţional
compact 21 •

III
19:.Jj

limbii

Catolică
Evanghelică.ref.
Unitariană
Evanghelică-lut.

317
294
25
8

317-46=271
294- 3=291
4

305
459
36
4

TOTAL

644

644----65=291

804

8- 4=

instituţii

; pentru înminoritatea made instituţii conmaghiare de stat,

şcoli

limbă maghiară

Reducerea

unităţi şcolare

văţământul secundar,
ghiară dispunea de 50

Atitudinea maghiarilor era cu atât
mai ~ipsită de corectitudine dacă avem în
vedere că un număr de 50 de şcoli confesionale maghiare nu aveau nici măcar
numărul de 270 de elevi cerut de lege
pentru a se putea înfiinţa o şcoală. Printre aceste şcoli se numărau : liceele calvine din Zalău (128 elevi) şi Satu Mare
(218 elevi) ; liceele catolice din Arad (193
elevi), Miercurea Ciuc (208 elevi) şi Odorhei (193 elevi) ; liceul unitarian din Cristur (148 elevi) etc.
In rezumat putem constata că invăţă
mântul maghiar din Transilvania era deservit de 783 şcoli primare confesionale
şi 422 şcoli sau secţiuni maghiare de stat,

:!l!

Jdem, p. 306.

n Idem, p. 307.
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Decretul nr. 4044 M.R. emis la 21 august 1919 de către guvernul condus de
Ist van Friedrich stipula :
Art. 12 - .,Administraţiile eclesiastice, comunităţile religioase şi parohiile
pot decide în mod liber limba oficială a
bisericii lor, limba de învăţământ din şco
lile lor de care se vor putea servi în raporturile cu administraţia de stat".
Art. 13 - ,,Trebuie avut grijă ca cetăţenii statului aparţinând minorităţilor
naţionale şi care trăiesc în unităţi compacte considerabile pe teritoriul statului,
să aibă posibilitatea ca în instituţiile de
învăţământ ale statului, copiii lor să tfie
instruiti în limba lor maternă, până la
nivelul învăţământului superior".
Art. 14 - .,Municipalităţile. comunele. bisericile, parohiile sau particularii
aparţinând unei minorităţi nationale oarecare pot să infiinteze prin propriile lor
mijloace sau în asociatie. şcoli primare,
secundare si sunerioare".
Institutiile de învăţământ precum şi
celelalte şcoli infiintate în acest fel se vor
bucura de aceleaşi drepturi ca şi celelalte
scoli ,şi institutii. Fondatorii sunt cei care
determină limba care se va folosi «22.
Acest decret a fost pus în aplicare nrin
Regulamen1ul Ministerului ungar n.l Instructiunii Publice si al Cultelor nr. 209494/
1919 cât si prin Re!!ulamentul nr. 1262/
1920 al Ministerului ungar al Justitiei.
In anul 1923. Decretul nr. 4820 al Ministerului ungar al Instructiunii Publice
si al Cultelor a adus o nouă reglementare
iuridică a invătământului minoritar din
Ungaria consacrând trei tipuri de şcoli
minoritare deosebite :
- tipul A
cu limba de predare

Infloritoarea stare a învăţământului
minoritar din Transilvania se găseşte public confirmată de către Monseniorul Sândor Makkay, fost episcop ungur al Transilvaniei, care afirma în cadrul unui interviu acordat ziarului budapestan "Uj
Magyarsag", în iulie 1936, că : ,,Situaţia
de azi a Bisericii reformate ;este incomparabil superioară aceleia de dinainte cu
1O ani" (se referea, bineînţeles, la şcolile
destinate formării clerului minoritar).
Invăţământul transilvănean dintre cele
două războaie mondiale, a restabilit naţiunea română, care constituia majoritatea, în dreptul său natural de a se instrui
în propria sa limbă, fără a refuza însă
celorlalte naţionalităţi, care coabitau cu
ea, acelaşi drept egal la învăţământ şi
la cultură, Această afirmaţie devine şi
mai evidentă făcând o analiză, chiar şi
sumară, a invăţământului minoritar din
veşnic nemultumita Ungarie.
Regimul juridic de drept public internaţional care trebuia să asigure protecţia minorităţilor etnice din Ungaria îl
constituia Tratatul de la Trianon. Prin
art. 58 al acestuia ,,Supuşii maghiari aparţinând unei minorităţi de rasă, de religie sau de limbă se vor bucura de acelaşi tratament şi de aceleaşi garanţii de
drept şi de fapt ca şi ceilalţi cetăţeni maghiari. Ei vor avea un drept egal de a
infiinta. de a conduce si a controla, pe
cheltuiala lor, institutii de binefacere, religioase sau sociale, şcoli şi alte instituţii
de educatie, cu dreptul de a se folosi de
propria limbă şi de a-şi exersa liber religia", iar art. 59 adăuga că : "In materie
de drept public, guvernul ungar va acorda, in oraşele şi judeţele unde locuieşte o
proporţie considerabilă de resortisanţi unguri de limbă ne-maghiară facilităţi destina te să asigure in scolile primare, copiilor acestor resortisanţi unguri, instructie in limba lor proprie. Această stipulatie nu va impiedica însă guvernul maghiar de a face obligatoriu invăţământul
de limbă maghiară în anumite şcoli".
Articolele 58 şi 59 din Tratatul de la
Trianon s-au regăsit în dreptul public
intern ungar într-o serie de decrete, legi
şi ordonanţe rămase literă moartă pe tot
parcursul perioadei interbelice.

m8ternă

-- tipul B
cu limba de nredare
in limba maghiară şi 50% in
limba minorităţii)
- tipul C- cu limba de predare maghiară, limba minorităţii figurând doar ca
obiect de predare.
Cel mai răspândit tip de şcoală a fost
tipul C în care totul se preda în limba
maghiară, limba maternă constituind doar
o materie de studiu secundară. In această categorie intrau şi şcolile confesionale

mixtă (50010

22

Budapesti

Kăzlăny,
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19 noiembrie 1919.

româneşti din Ungaria. Invăţătorii care
predau în aceste şcoli, inclusiv limba română, erau în marea lor majoritate de
naţionalitate maghiară, nestăpânind suficient limba minorităţii pe care trebuiau
să o predea. Cele mai multe şcoli de tipul
B se găseau în regiunile nemaghiare ;
doar germanii posedau în mod special
asemenea şcoli, în timp ce slovacii şi românii erau nevoiţi să frecventeze şcoli
pur maghiare.
Dar cu toate acestea, situatia minorităţii germane din Ungaria, cea mai puternică din punctul de vedere al numărului
(circa 600 000 locuitori) nu era de invidiat. Din interpelarea profesorului Iacob
Bleyer, liderul minorităţii şvăbeşti din
Ungaria, ţinută la 10 mai 1933 în Parlamentul maghiar se desprind următoarele
constatări :
- din cele 463 de şcoli primare din
satele şvăbeşti, 40 (10,6%) au aparţinut
tipului A ; 98 (21 ,2%) au aparţinut tipului B, iar 310 (68,20fo) tipului C.
- limba maternă a şvabilor a fost
eliminată -- cu mici excepţii de-a lungul
frontierei austriece, - atât din grădini
ţele de copii cât şi din cursurile complementare. Şi ce este mai dureros - exclama Bleyer - în multe şcoli catolice nici
măcar religia nu era predată în limba
germană. În aceeaşi ordine de idei, preotul I. Huber denunţa prin revista "Auslandsdeutsche" faptul că în Ungaria. copiii germani nu ştiau nici măcar Tatăl

N astru

şi

suscrescenţă naturală
adică până

in decurs de 10 ani,

recensământul din 1930 "23.
enigmă a lui Jacob Bleyer a

la

Marea
fost elucidată de însuşi contele Stefan
Bethlen. Protestând împotriva sugestiei
lansate de la Berlin ca elementul şvăbesc
din Ungaria să se organizeze într-un partid minoritar. separându-se astfel din
punct de vedere politic de poporul maghiar, acesta preconiza o colaborare armonioasă între cele două popoare constatând că : "Este o miopie din partea acelor cercuri care prin toate mijloacele pun
toate pietrele în mişcare pentru a împiedica învăţ.ământul în limba maternă în
şcolile primare şvăbeşti. Şi. trebuie să constat cu regrete - afirma ipocrit Stefan
Bethlen - că, îndeosebi intelectualitatea
din provincie, preoţii, învăţătorii, notarii
şi o parte a conducătorilor judeţeni sunt
de părere că săvârşesc un act patriotic
dacă împiedică aplicarea limbii materne
in învăţământul primar, ori la şezători
culturale şi consfătuiri bisericeşti declarându-i pe toţi de pangermani, pe cei
care frecventează instituţii culturale germane ori se abonează la ziare nemţeşti".
Această afirmaţie făcută în ziarul "Magyar Szemlo" din Budapesta, în iunie
1933, scoate, cum nu se poate mai bine,
in evidenţă acea psihoză a maghiarizării
:ie care vorbea Otto Albrecht Isbert.
Referitor la ideea enunţată mai sus,
Baldur von Schirach, şeful tineretului naţional-socialist din Germania, afirma într-un articol simbolic, intitulat Nein, Nein,
Niemals (parafrazând lucrarea maghiară
intitulată "Nem, Nem, Soha"), publicat
in revista germană "Wille und Macht",
in 1937. că : "Germania nu va ierta nici-

Crezul.

- deşi germanilor li s-au promis şcoli
secundare şi medii, precum şi o şcoală
normală, adevărul era continua Jacob
Bleyer - că minoritatea germană nu dispunea de nici o şcoală secundară sau medie şi de nici o şcoală normală.
- urmarea acestui sistem pedagogic
a fost că aproape 70% din populaţia rurală abia ştia să scrie şi să citească în
limba maternă, iar elevii şcolilor secundare şi medii nu erau în stare să scrie
măcar o epistolă în limba germană ;
- deşi conform statisticii oficiale maghiare, în Ungaria fuseseră înregistraţi
478 000 de germani : "De neînţeles spunea Bleyer - unde au dispărut cei
73 000 de germani care figurau în recensământul din 1920, când numărul germanilor era indicat la 551 000 de suflete. Şi
unde au dispărut cele 40 000 de suflete,

adată deznaţionalizarea

celor 600 000 de

nemţi din Ungaria. Ungurii pretind drep-

turi pentru minoritatea maghiară din statele succesoare, iar la ei acasă, menţin
op1·esiunea cea mai feroce şi cea mai şa
vină faţă de minorităţi( ... ) Ungaria alunecă astfel pe panta celei mai sângeroase
opresiuni, într-o vreme când situaţia elementului maghiar din statele succesoare
este incomparabil înfloritoare".
Referitor la minoritatea slovacă din
Ungaria, revista austriacă "Nation und
Staat" scria că din cei 10 183 elevi slovaci câţi fuseseră înregistraţi în anul 1935,
23 Naţion und Staat, Viena, iunie 193::1.
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8168 erau obligaţi să frecventeze şcolile
primare ale statului, toate de limbă ma-

tn _rândul românilor, faţâ de aceştia doar
situaţia rutenilor fiind mai defavorabilă.
Una din cauzele acestei triste stări de
lucruri, după opinia mea, este faptul că
pe terenul instrucţiunii şcolare, românii
rămân intenţionat străini faţă de şcolile
de stat (în care învăţământul se făcea
numai în limba maghiară - n.a.) şi faţă
de celelalte şcoli confesionale pe care le

ghiară.
Şi mai dezastruoasă dintre toate era
situaţia minorităţii româneşti din Ungaria. Dispoziţiile liberale enunţate pe hârtie de către legislatorii maghiari nu nu-

mai

că

nu au fost puse în aplicare de
organele de stat, dar s-a interzis
chiar şi divulgarea acestora în comunele
cu populaţie minoritară.. Orice tentativă
de a lămuri populaţia maghiară asupra
drepturilor sale a fost sever reprimată.
Majoritatea fostelor şcoli confesionale
româneşti care, conform Tratatului de la
Trianon (art. 54--60) nu puteau fi desfiinţate, au fost înlocuite cu şcoli maghiare în care se preda în limba statului toate obiectele de învăţământ, excepţie făcând instruirea religioasă care se
făcea în limba română de către cei câţiva preoţi români care nu părăsiseră
Ungaria.
Astfel, dacă in 1919, românii ortodocşi
din Ungaria dispuneau de 21 de şcoli
confesionale, în 1935 nu mai rămăseseră
decât 5, dintre care în una se făcea un
învăţământ maghiar in toată regula, ignorându-se completamente limba română. Românii greco-catolici dispuneau înainte de Trianon de 17 şcoli confesionale
cu 20 de învăţători români. Imediat după
Tratatul de la Trianon, toate aceste şcoli
au fost maghiarizate fiind cunoscute sub
numele de "Gărăg Katholikus magyar felekezeti iskolak" (Şcoli confesionale greca-catolice maghiare"). Elevii români care frecventau aceste şcoli, începând cu
vârsta de 7 ani erau înscrişi în organizaţia paramilitară .. Levente" unde erau
obligaţi, ca, pe lângă instrucţia militară,
să înveţe cântece iredentiste maghiare.
Şi ca o culme a ironiei, autorităţile maghiare au obligat parohiile româneşti să-i
întreţină, din propriile lor venituri, pe
învăţătorii maghiari2".
Istvan Na~y. tratâ.nd situaţia invăţă
mântului minoritar din Ungaria interbelică trăgea următoarele concluzii :
"Trebuie să constatăm cu regret că
în patria noastră (Ungaria - n.a.), cel
mai mare număr de analfabeţi se găseşte
către

evită". 25
Constatările lui I.. Nagy erau adevă
rate, doar concluziile erau deliberat false !
După cum am mai arătat, din 37 şcoli
confesionale (20 ortodoxe şi 17 greco-catolice) doar in 4 dintre ele se mai învăţa
in limba română. în timp ce în 33 învă
ţământul românesc a fost sugrumat in intregime. După ce acestea au fost închise
şi înlocuite cu şcoli maghiare (in 1937),
românii au preferat ignoranţa in locul
frecventării şcolilor oficiale maghiare unde erau ameninţaţi cu pierderea naţiona
lităţii, a limbii şi a credinţei. Prin urmare
în această perioadă doar 46 sau 47% dintre români ştiau să scrie şi să citească.
Acelaşi autor găsea o explicaţie, "cu
totul originală" când se referea la numă
rul redus al elevilor români din şcolile
maghiare : "Cauza redusei cifre statistice
a elevilor români din şcolile secundare
cât şi din şcolile superioare se explică
prin fenomenul devenit public prin care
tinerii minoritari, având ocazia de a cunoaşte în cursul anilor de studii valoarea
mai înaltă a culturii şi istoriei maghiare
cât şi originea familiilor lor ... de aici inainte aceşti tineri incep să recunoască cu
dragoste limba maghiară drept limbă maternă pentru a da prin aceasta, un fundament credinţei lor naţionale faţă de pă
mântul şi statul în cadrele căruia, în definitiv, poporul lor luptând şi suferind
de-a lungul secolelor alături de noi, s-a
confundat cu maghiarul făuritor de stat".
Prin aceste "judecăţi de valoare" Istvan Nagy recunoaşte implicit maghiarizarea prin şcoală a tineretului minoritar,
dar el pune acest fenomen pe seama voluntarismului. Că situaţia nu se prezenta
întocmai, dovadă stă conferinţa ţinută de
de Istvan Somody în faţa Comisiei de învăţământ a corpului pedagogic intitulată

24 Petre Petrinca, l,a situation des ecoles
confessionelles de la minorite roumaine de Hangripe apres le Traite de Trianon, in Revue de
Transyivanie, t. II- nr- 3, 1936, pp. 362--363.

25

Vocea

Ivan de Nagy, Rom4nii din Ungaria in
minorităţilor, Lugoj, 1927, nr- 10-
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Asupra metodelor de popularizare a acde maghiarizare printre elevi. Dacă
aşa au stat lucrurile. ~tunci in nici un
fel nu se poate aprecia ca voluntară maghiarizarea tineretului şcolar efectuată
sub presiunea corpului. didactic maghiar.
Un alt mare neadevăr răspândit de
propaganda maghiară in străinătate a
fost cel conform cfuctia şcolile confesionale româneşti din Ungaria au fost închise sau înlocuite cu şcoli maghiare de
stat din cauza lipsei învăţătorilor români
care. conform acestor afirmaţii, s-ar fi
refugiat în România, în speranţa unei
situaţii
mai bune. Deşi fenomenul nu
poate fi negat în totalitate, trebuie spus
că aceşti nenorociţi ai soartei au trebuit
să se refugieze în România pentru a scăpa
de persecuţiile şi tratamentul mizerabil
la care erau supuşi de către autorităţile
maghiare. Din mulţimea cazurilor triste
de acest gen merită a fi reţinut urmă
torul :
"In comuna Sitalău, şcoala românească
a fost închisă. Învăţătorul Pellea a protestat împotriva acestui act arbitrar cerând redeschiderea şcolii, proprietate, de
altfel, a bisericii. Pentru acest fapt, nu
au întârziat să apară ameninţările la adresa sa, astfel, că el a trebuit să treacă
frontiera şi să se refugieze în România".
De remarcat că acest fapt se petrecea în
anul 1928 şi nu imediat după retragerea
trupelor române din Ungaria.
"Orice mişcare pentru apărarea drepturilor dezmoşteniţilor este considerată
drept rebeliune. Imediat cum se află că
un învăţător a vorbit elevilor săi în româneşte, acesta este arestat şi şcoala în-

Cruda realitate a regimului minoritar
maghiar se desprinde cu şi mai multă relcvant~l din df:'claratia făcută de către
Nandor Urmanczy (unul din cei doi fraţi
care au instrumcntat masacrul de la Beliş)
in oficiosul maghiar .. Pesti Hirlap" din
15 aprilie 1932 :
"Dacă ne vom relua tara. nemaghiarii
vor trebui să se rcacomodeze stării de
lucruri milenarc. Şi ne punem garanţi
că se vor acomoda în primele 24 de ore.
Nu vom mai cultiva slăbiciunile vechii
Ungarii. \"om acorda drepturi naţionali
tăţilor, dar atâta tot. Slovacii, panslavii,
daco-romanii vor trebui să dispară de pe
pământul maghiar. Judeţele furate vor
trebui să fie considerate ca pământ unguresc, chiar dacă sunt locuite de slovaci,
valahi sau E=ârbi ... "
Unul dintre cei mai activi susţinători
ai mişcării revizioniste ungare dintre cele
două războaie monidale a fost şi publicistul englez C. A. Macartney, o personalitate de altfel cu o reputaţie incontestabilă în literatura dedicată minorităţi
lor etnice ale noii Europe şi asupra Ungariei de după Trianon, în special.
In cartea sa intitulată Ungaria şi succesorii săi (Hungary and Her Successors,
London, 1937) având ca obiect de studiu
Tratatul de la Trianon şi consecinţele
sale, urmărind metodic programul călă
toriei sale prin ţările succesorale. C. A.
Macartney redă în linii generale şi situatia minorităţilor din Transilvania (pp.
291-330) ; mai întâi condiţiile politice
care· le-au fost asigurate şi raporturile
acestora cu organele administrative româneşti, apoi probleme culturale şi religioase, îndeosebi situaţia şcolilor confesionale minoritare. iar la sfârşit un tablou al situaţiei lo~ economice şi al structurii lor sociale. Referindu-se la învăţă
mântul ·minoritar din România, autorul
aprecia, la pagina 309, ci't statul român
a admis de bună voie sistemul ţ.colilor
confesionale, l-a extins ca o regulă generală în teritoriile "anexate" şi le-a acordat libertăţi relativ numeroase. ln ceea
ce priveşte instrucţiun~a publică, minimul impus de limbă română - afirma
Macartney - este cu mult mai rezonabil şi mult inferior faţă de ceea ce legile
Apponyi din 1907 impuneau în Ungaria
pentru limba maghiară.

ţiunii

chisă.

Sub aceeaşi teroare trăiesc românii
din Leta Mare şi Poceiu. La Leta Mare
există o şcoală românească cu patru săli
de clasă şi patru învăţători ; la Poceiu
trei învăţători. Toti au fost izgoniti din
aceste comune, în locul lor fiind instalaţi învăţători maghiari... "26 .
. In ceea ce priveşte şcolile confesionale româneşti, ortodoxe şi unite, încadrate cu învătători maghiari în lipsa celor români, acestea au continuat să fie
considerate şcoli româneşti în statisticile
maghiare, cu scopul justificării în faţa
străinătăţii.
26 Cuvântul liber,

30 martie 1930.
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Ş<!:E>LILE

PRIMARE iDIN WRANSILVANIA,DUPA LIMBA DE

lNVAŢAMANT,

Numărul şcolilor după

Ş€0LAR

IN ANUL

limba de

invăţământ

Bilingve

Exclusiv
]llr.

Comita te

crt.

Maghiare

Germa ne

Rornâ-

85
60

-

18

208
9
224
62
70
45
618

neşti

ANEXA 1

il879fl880 27.

Slovace

Sâ.rbeşti

-

4
18

5
5
13
2
25
B3
133

5
13

32
-

--

-

Croate

Rutene

-

-

Germ ano-rnaghiare

Slo- Sâr- CroaiRornâ- vaco- botono-ma- ma- ma- maghiare ghia- .ghia- ghiare
re
re

Rute· no. maghiare

A
Mure~.
~i Dunăre

Regiuni intre

Arad
Cenacl
Car<1-;;
Severin
Timis
Torontal
Total

1
2

3
4
~

ti

7
fl~o.giuni

8
9

10

Maramureş

Szabolcz
Satu-.Mare

14
]~

6

2
27
49
229

B
limitrofe Ungariei
interbelice
Beke'i
Bihor

ill

12
13

Tisa

135
229
31
259

244
100
45
1113

Sălaj

Ugocsa
Total

20
3

-

83
124

-

3
195
38

-

135
77

4
-

-2

-

9

6

467

11

180
76
28
8
96
17
250
90
181
103
119
98
280
133

8
1

-

5

1
-

8

-

-

1
5
6

2

-

17
13
104
34
170

--

1

10
22
79

-

5

111

1
B

1
93
19
2
21
107

16
6

33

-

-

--

-

-

6

3

• 3

-

-

-

11

1

67

35

243

--

-

1
3
1
2

1

-

-

56

18
4

-

c
Hi

Transilvania propriu-zisă
Alba

17

Năsăud

lll

65
7
20
82

19

Brasov
Ciuc

20

Făgăraş

21
22

Trei Scaune
Hunedoara

23

Târnava-Mică

~4

26
27

Cluj
Mures
Ti'lrnava-Mare
Sibiu

28

Someş

146
50
65
105
155
17
5
59

:19
30
31

Turda
Odorhei
Total

139
992

:;r.;

n Augustin Caliani, op.

6

71

35
21

-3
-

2
32
7
6
91
41
5
1
3
258

-

-

-

1

-

-

-

-

-

6

Hi65

cit., (1), p. 161.
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1
1

27

-

27

3
3

2
2

r-

-

--

--

1

-

-

1

~

6

13
2
4

1
3

-
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5
2

3

-

8

21

40

-

10

1
-

33

-

-

-

-

O)

-

C"''

2
52
3
27
84

ŞCOLILE

PRIMARE DIN TRANSILVANIA, DUPA LIMBA DE
ŞCOLAR 1913/1914 23.
Numărul

..;

....

COMITATE

~

<lS

-&<1l

()

...:

z

:E

şcolilor

lNVAŢAMANT.

după limba df>
Exclusiv

i"c:

~

c:
6....

...c:
;.

~

o

ti3

2

~

(Il

o

Q)

Q)

c:

<~

ANEXA II

tx :\NUL

învăţământ

Q)

~:!J

E
o

3.o
....
U''J.

148

~

0::

....

A
Regiuni Intre Mureş,
Tisa ~i Dunăre

1
2

Arad
Cenad

3

Cara.~-Severin
Timiş

4
5

Torent al

167
103
147
172
220
809

4

7

2
20
12

1
4

246
129
41

3
4
8
47
78

34

9

573

140

B
Regiuni limitrofe
Ungariei interbelice

6
7

Bekes
Bihor

R

Maramureş

9
10
11
12

Szabolcs
Sa tu-Mare
Sălaj

Ugocsa

229
384
246
338
330
110
91

33

3
164
40
96
142
7

1729

2

34

452

c
TransilYania

13
14
15
16
17
18
19
20
21
. 22
23
24
25
26
27

propriu-zisă

Alba
Năsăud
Braşov

Ciuc
Făgăraş

Trei Scaune
Hunedoara
Târnava-Mică

Cluj
Mureş-Turda

Târnava-Mare
Sibiu
Someş

Turda
Odor hei

71

27
23
98
18
130
179
52
137
177
32
i6
96
67
141
1264

12
30,
18

137
66
25

3

3

88
9
109
67
1(13
74
103
91
154
105
5

254

1155

9

5
33
7
5
93
40
5

28 Ibidem, p. !63.
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ANEXA III
ŞCOLILE

N··
crt.

CARACTEHUJ,

1

ŞCOLII

2

De stat
Comunale

3

.,

4

5
6
7
8
!)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

"

Ortodoxă-română
Ortodoxă-sârbă
Greco-catolică
Greco-catolică ruteană
Romano-C'atolică
Homano.catolică
Romano.catolică
Rf'formată
Unitariană
Evanghelică-luterană

Israelite
Mahomedane
Altă confesiune
Societare
Private
TOT AL Şcoli particulare
TOTAL ŞCOLI

MAGHIAR IN 1918 :ro.

PRIMARE SUB REGIMUL

Limba
de
predare

Număr

Magh.
Magh.
Magh. rom.
Magh. germ.
Magh. sârbă

1HJ9

Română
Sârbă
Română

Magh.
Magh.
Germană
Craşovană
Maghiară
Maghiară
Germană
Maghiară
Turcă

Maghiară
Maghiară
Maghiară

de
şcoli

311
15
5
13
1083
3~-

711
11

293
1
7
338
22
144
41
1
3
16
3
3052
4251

Numărul
învăţă-

Numărul

elevilor

torilor

Total

Români

Maghiari

Germa ni

Evrei

2890
460
15
7
14
1257
43
703
8
574
2
435
529
20
457
58

166553
30752
630
280
670
84867
2251
49193
233
31797
80

58271
22306
300

93!-161)
388
240
7

4311
411
fi7
270

%47
7946
10
3

--

-·-

G69

10

-·

5
26
10

31508
1507
31615
2254
24
B2
338
380

4HJ8
7088

268456
435024

3

-

84071
44
48817

-

172

465
--

:11015
16

676
1:3

-

G330
26

-

-

15

-·

-

28
~

18!)

-

163
5/"

137
5

-

-

3064~)

49

73

1494
2314
17

2882fi
-·

140
2211

-

-

-

40
73
33

37
273

215465

11)1386

12!)

n Al. Pteancu, op. cit., p. 1108
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15
-

33831

55
(i9

20413

Sârbi

Alţii

50

408

-

fi4

13

550
46
2207

120
43

-

7

233
12
2
435
54

2

3

--

-

5

-·

-

24

21)

55
5

2906

1023

-

O)
O)

C'l

ANEXA IV
ŞCOLILE

SECUNDARE DUPA CARACTER ŞI SUSŢINATORI, lN 1918 :JU_

Civile
Felul

~colii

n~· ~tut

Comunale societare
Ortodoxe române
Gre<'<~catolice

M

G

IT'ot.

R

-

66
12

-7
-

66
12
1
2
7
25
3

-3

Fundaţionale

---

-·~

Total
:tJ

1
2

Evanghelice-Juterane
Homann-catolice
Rt'formatP
UnitarienP
1sraeli1e

Limba

H

3

-

-25
3

3
-

109

-

J
-

7

25
2

-

1

1

-13

9
2
1
5

119

Limba

Limba

M

-

Normale

Comerciale

Secundare

Limba

52

G

-

-9

-

9

R

IT'ot.

--

25
2
3
2
9
13
9
2

1

1

66

G

Tot.

12

--

12
9

-

-

-

1
-

-

-

22

-

23

9

--

R

M

--

--

3
5

--

1

-

M

G

10

-

-11
3

8

24

Tot.
10
3
3
5

3

~

-

Il

3

3

35

1bidem, p. 111 O.

ANEXA V
ŞCOLILE

Sub

.....
-~

....;

tJ

FELUL

ŞCOLII

~
1
:1
3
4
~

ti
7

8
9

r::

a

De !itat

TOTAL
Jl

la"

~

Comunale
Ortodoxe
Greco-catolice
Evanghelice-luterane
Rom ano-catolice
Hl'formate
Unitariene
lzraeliit'

Jbid"m, p. 1113.

NAŢIONALITAŢI ŞI

PRIMARE DUPA

96
1218
1078

2392

...

CJ

E"'

stăpânirea maghiară
QJ

r::

"'

E

..-4
QJ

o""

1199
305

-

-

8
388
322
26
42

261

2290

287

ca
~

După

......".

-~

'E

tlo

CONFESIUNI (1922)

QJ

<

-<E-<

oE-<

-

-

-

-

1199
507
1218
1078
269
388
322
26
42

80

5049

26

-

80
~

-

...

QJ

r::

QJ

ca

r::

CJ

Q)

~

a

-<

362
98

51
38

55
18
42
12

8
371
641
49

261
53

<Il

0::

3611

CJ

(şcoli şi secţii)

E
...

E
o

1020
318
1289
984

Unire

ca

Etlo

•al

Jl.
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QJ

-

403

:=:

~E-<
oE-<

32

1688
412
1331
936
269
424
641
49
32

159

5842

-

-

-

o
o

1:':1

:\NEXA VI
SITUAŢIA INVAŢAMANTULUI

Grădiniţe

de
copii

Şcoli

elementare

de
stat

Maghiare

Germane

Evreieşti

Altele

Şcoli

23

58

33

22

lnvăţători

Total

29

81

49

26

185

1137

4578

2197

1100

9032

Şcoli

796

479

108

101

1484

1467

1024

652

302

3435

57613

43353

17728

14533

135431

lnvăţător:i.

învăţători/profesori

158

26

72

350

învăţători/profesori

258

270

135

6ii3

12951

13570

6255

32776

977

663

învăţători

141'

ll'otal

13li

Elevi

Şcoli

Total

MINORITAR DIN ROMANIA IN ANUL 1939 :!!.

SITUAŢIA

Elevi
Şcoli

PRIMAR

,.....,

o

C"::

195

1971)

Elevi

1754

1375

701

463

4293

Elevi

71723

G3703

19925

21888

17723fl
---·---·--

st Dr. Alex. Pteancu, 1l problema dell'insegnamento minoritario în Transilvania
.sotto gli magheresi e sotto gli romeni, Bucureşti, 1940, Anexe.
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ANEXA V(/
NUMĂRUL ŞCOLILOR MINORITARE DIN TRANSILVAMA
Grâdin~e

t;.
Q)

c::

•al

-~
..c:

O>

m

E
o

:::?!

a:
Refor:nate
Ur.itariane

!!!

Q)

c:

m

E

Q)

el

Şcoli

de copii
Q).

o

-~

.o

w

t;;.

<D

<ii

<(

1-

]i

i5

Q)

...,
c::

E
o

a:
4

4

Româneşti

Germane
cvanghelice-C.A.
Ev<inghalice
Maghiare
Romano-catolice - româneşti
Ortodoxe
Israelite
Private
Altele
Total şcoli particulare
Şcoli de stat
Sec~uni de stat
Total_şcoli minoritare
Total general

1

45

(ij

:.cO>
m

:ii;

481
33
277

Maghiare

16
Romano-cato!ice

Q)

c:

m

E
CD

(!)

1939

elementare
.!.l

a;

.(ij

..c

<

.o

(f)

!!!

w

CD

1

482
33
6 394

105
316

30

1

5

3

5

1 23
807

58

1 23
809 23

5Q
58

6

6
6

6
8

93
6 796
807 4570
158
5 93
954
5 900 4576 954
5

322

53
32

53
6

~

32

Ci)
;(ii

ce

6
2
6
1
1
5

422

53

32

1

23

5o

Ci)

1-

;(ii

ce

1
3

7
2
7
4

1

6

2
1

1

1
7

30

9

1

2

5
5
12 1321

.2!
Q)
u.

Şcoli

Gimnazii

Licee

~
Q)

CD

6

28
30

CD

IN

<D

~

5o

Ci)

1-

548

8
61
61

24 318
32
32

36 163
36 621~

2
25
62

2
7• 32
24 86

<D

â5
u.

]i
o

5

1

1

2

10
28
5

14

1

4

5

2
1

3

33

42

.i

Comerciale

liiC:'-'-(C

IB O."tl
-1)

i...,

.2!
<D

..... ce

5

LL

1

]g ~c:
{!. !!!~~

~. ~

1

15

2

28

2

4
1
3

4
13

33

42

52
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2

8

2

9
8

1
1

1
2

2
3

4
48
94

1
1

1
1

1

I457C 37 17 54 29 19 48
126
548

;(ii

ce

normale

4

12
26
(1)
13

21

17 36+(1

4
17

8
9

5

18
ş

23

f

1

1
3
6

3
9

13
18

1
2

6

8

92

4

24 152
1
8
9 100
33 252

C'l

o

M

ANEXA VIIl
PROPORTIA PERSOANELOR DIN TRANSILVANIA
CARE ŞTIAU CITI ŞI SCRIE, IN 1910 şi 1930 :J4.
l930

PROVINCII

ŞI JUDEŢE

TOTAL
Transilvania

Alba
Brasov
Ciuc
Cluj
Făgăraş

Hunedoara
Mures
Năsăud
Odorhei
Sălaj

Sibiu
Somes
Târnava-Mare
Târnava-Mică

Trei Scaune
Turda
Banat

Car as
Severin
Timis

Crişa.na.Maramureş

Arad
Bihor
Maramureş

Satu-Mare

--------"" Sabin

Manuilă,

Bărbaţi

Femei

Total

til,O

67,0
68,3
64,0
86,9
76,4
64,5
79,5
51,6
69,2
66,9
85,0
64,8
85,2
43,8
83,7
68,3
84,2
56,4
72,0
64,2
61,ti
80,0
61,5
69,0
59,9
38,0
65,4

73,2
73,8
71,1
89,7
80,4
69,6
66,7
61.4
74,7
72,4
87,6
76,4
87,9
55,8
86,5
74,1
86,4
63,8
88,1
75,8
73,4
85,0
67,8
76,5
65,5
45,1

62,9
57,1
84,1
72,1
59,5
72,3
42,5
63,9
61,6
82,3
59,4
82,6
41,7
80,9
62,8
82,2
40,2
64,4
53,4
50.1
75,3
55,4
61,9
54,4
31,4

71J,V

!10,0

- - - - - - -··· ---------------Asp.P.ct.~

--- ---··-

1910

51,1
50,5
40,8
82,8
58,9
33,6
58,8
33,9
51,1
32,8
69,1
41,5
60,2
28,6
69,1
49,8
66,9
37,1
57,9
50,7
50,7
34,9
49,4
47,0
51,5
26,8
55,0

Diferenţa

15,9
17,8
23,2
4,1
17,5
28,9
20,7
17,9
18,1
14,1
15,9
23,3
15,0
20,2
14,6
18,5
17,3
19,3
14,1
13,5
10,9
45,1
12,1
22,0
8,4
11,2
10.4

·--------· --·-

aemographiques de la Transylvanie,

Bucureşti

1938, p. 44.

QUELQUES ASPECTS CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT MINORITAIRE
DE TRANSYLVANIE ENTRE LES ANNEE 1918-1940
-ResumeDans cet etude, l'auteur presente quelques aspects realtifs au devellopement de
l'enseignement minoritaire de Transylvanie d'entre les deux guerres mondia1es,
l'enseignement qui a ete qualifie, par la
propagande revisioniste hongroise, comme le principal moyen de detruire des minorites ethniques, surtout de la minorite
magyare.
Dans l'analyse des buts et des methodes utilises, aussi que des resultats obtenus on a ete employee la methode de la
comparaison entre le system de l'enseignement hongrois d'entre les annes 18681918, le system de l'enseignement roumain d'entre les annees 1918-1940 et le
system de l'enseignement hongrois d'entre les deux guerres mondiales.

L'auteur met l'accent sur l'analyse du
regim de droit international represente
par le Traite pour la protection des minorites signe par la Roumanie au 9 decembre 1919, sur la maniere de reflexion
de celui-ci dans la legislation roumaine
.et aussi sur la modalite de mettre en
pratique.
Comme sources de documentation a
ete employee surtout la litterature de
specialite apparue entre les deux guerres mondiales, en Roumanie et l'etranger,
parce que les etudes relatifs a cette quesdon de la vie spirituelle, apparus en Raumanie dans les dernieres 50 annees, sont,
ia plupart, incomplets a cause du climat
tdeologique et politique.
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CONSIDERAŢII

DEMOGRAFICE ASUPRA POPULAŢIEI
GERMANE DIN TRANSILVANIA IN SEC. XX*

SORINA BOLOVAN
IOAN BOLOVAN

recensământurile efectuate de autorităţi
le maghiare înainte de primul război mondial (1900 şi 1910), şi de cele româneşti
după unirea Transilvaniei
cu România
(1930, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992). Am
omis deliberat rezultatele înregistrării
populaţiei Transilvaniei
în anii 19191920, precum şi recensământul din 1941
realizate de către autorităţile maghiare
pentru partea de nord-vest a Transilvaniei, şi de către cele româneşti pentru
teritoriile rămase României în urma dictatului de la Viena din august 1940, deoarece ele au fost efectuate în condiţii
dificile şi au surprins realităţile dintr-o
perspectivă limitată. Menţionăm că în lucrare folosim atât accepţiunea restrânsă
a termenului Transilvania, desemnând teritoriul fostului Mare Principat, cât şi accepţiunea largă, referindu-ne la o arie
geografică mai extinsă care încorporează
Banatul, Crişana, Maramureşul şi teritoriul fostului Mare Principat. Pentru evitarea confuziilor, vom preciza de fiecare
dată care este accepţiunea folosită şi la
ce teritoriu se referă.
O primă observaţie ce se impune a fi
făcută comparând datele recensământu
rilor ce încadrează demersul nostru este
reducerea substanţială a populaţiei germane din întreaga Transilvanie (inclusiv
Banatul, Crişana şi Maramureşul) de la
582 027 locuitori în anul 1900, la 109 014
în anul 1992 (vezi tabelul şi graficul nr.
1). In mod corespunzător s-a diminuat şi
ponderea germanilor în ansamblul populaţiei totale a provinciei de la 11,9% ·în
anul 1900, la 1,4% cu prilejul ultimului
recensământ (din 1992). Evident, un asemenea proces demografic major nu a ră
mas fără urmări, consecinţele fiind mul-

Dincolo de progresul general al civilieuropene în secolul XX, istoria a
mai consemnat un întreg cortegiu de evenimente şi fenomene care au marcat tragic destinul multor comunităţi etnice de
pe bătrânul nostru continent. Să amintim în rândul factorilor cu acţiune distructivă cele două războaie mondiale, dar
şi regimurile totalitare ("verzi" sau "roşii") care au imprimat cu caracteristici
aparte existenţa unor state, naţiuni sau
grupuri etnice. Exterminarea şi dislocarea (forţată sau voluntară în anumite condiţii) a unor grupuri etnice au reprezentat fenomene cu multiple consecinţe demografice, remarcate de-a lungul întregului secol XX. Din nefericire, ele continuă să fie prezente şi în zilele noastre,
in chiar imediata vecinătate a României
(cazul fostei Iugoslavii este relevant în
acest sens).
Urmărind destinul comunităţii germane din Transilvania în secolul XX, observăm că soarta nu a fost întotdeauna fastă cu această semnificativă minoritate naţională din spaţiul transilvan. Lucrarea
de faţă îşi propune să schiţeze doar ezaţiei

voluţia numerică şi distribuţia teritorială
a populaţiei germane din Transilvania în
secolul XX, fără a avea pretenţia de a
oferi o analiză demografică exhuastivă
asupra uneia dintre cele mai vechi şi
mai importante minorităţi din provincie.

In reconstituirea dinamicii demografice
a germanilor din Transilvania în secolul
XX, am uzat de informaţiile existente în

* Pe parcursul clocumentării pentru aceaslucrare, Ioan Bolovan a beneficiat de sprijinul material oferit de Research Suport Scheme of the Open Society Institute. căruia ii
adresăm sincerele noastre mulţumiri.

tă
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tiple atât la nivelul populaţiei germane
afectate cât şi în zonele care au suferit
pierderile umane respective. In faţa unei
atari realităţi, se ridică câteva semne de
întrebare : Este acest fenomen propriu
doar Transilvaniei sau el poate fi sesizat
şi în alte provincii din acest spaţiu geopolitic ? Se datorează scăderea populaţiei
germane din Transilvania numai celui
de-al doilea război mondial ori regimului comunist '! A început acest proces în
~ecolul XX sau el s-a manifestat în forme uşor perceptibile şi în secolul ante.cior? Câteva răspunsuri vom încerca să
găsim analizând datele recensământuri
lor efectuate între 1900 şi 1992 şi plasându-le într-o context istoric determinat.
Inainte de toate, trebuie să remarcăm
faptul că diminuarea treptată a ponderii
populaţiei germane din toată Transilvania a fost înregistrată încă în ultimele decenii ale secolului XIX, cercetările demografice asupra unor microzone din
Transilvania evidenţiind cu pregnanţă acest lucru. Astfel, în cadrul celor 24 de
sate ce au constituit la 1857 cercul Lechinţa s-a putut remarca scăderea ponderii germane între 1857 şi 1910 de la
38,4% la 32,3%.
!n satele săseşti din zonă ponderea
populaţiei tinere în ansamblul populaţi
ei s-a diminuat mai mult decât în celelalte sate, paralel cu creşterea grupei de
vârstă peste 60 de ani, ca urmare a reducerii natalităţii şi a emigrărilor 1. Şi
în mediul urban s-a petrecut un fenomen
similar, numai în Bistriţa proporţia elementului german a scăzut între 18801913 de la 58% la 36,6% 2. De altfel, în
întreaga Transilvanie, constatăm în epocă o tendinţă identică în ceea ce priveş
te populaţia germană. Deşi numeric a
crescut cu câteva zeci de mii de locuitori
între 1880-1910, ponderea germanilor din

partea ungară a dublei monarhii a scă
zut de la 12,5% în anul 1880, la 9,8%
în 1910 3 .
Din analiza tabelului nr. 1 se poate
observa involuţia populaţiei germane din
Transilvania între 1900 şi 1910 atât din
punct de vedere numeric cât şi procentual : de la 582 027 locuitori în 1900 (reprezentând 11,9%), la 564 550 (10,7%) în
anul 1910, ultimul recensământ înaintea
izbucnirii primului război mondial. Această stare de lucruri se explică prin coroborarea a cel puţin trei factori. In
primii ani ai secolului XX şi Transilvania a cunoscut fenomenul emigrării în
masă. Numai între 1899-1914 au pără
sit oficial Transilvania aproape 380 000
de locuitori, dintre care s-au reîntors
acasă după câţiva ani în jur de 71 000 de
persoane. Din totalul emigranţilor transilvăneni între 1899-1913, germanii reprezentau 22,80/0, în timp ce ponderea lor
în ansamblul structurii etnice a provinciei în acei ani era doar de 10-11% t,_
Aliituri de emigrare, asociem pentru explicarea acestui proces creşterea naturală
mai redusă a germanilor datorită limitării controlate a numărului de copii şi
generalizarea sistemului de 1-2 copii,
precum şi asimilarea etno-lingvistică pe
care au promovat-o guvernanţii de la Budapesta în raport cu toate celelalte etnii
(inclusiv cu germanii) 5. La recensămân
tul din anul 1930, numărul germanilor
din toată Transilvania a fost inferior celui din 1910, şi, de asemenea, şi ponderea în cadrul populaţiei totale a provinciei : 543 852 locuitori reprezentând 9,8%
(vezi tabelul nr. 1). Deşi dimensiunile emigrării din Transilvania în deceniul trei
au fost inferioare comparativ cu perioada anterioară primului război mondial,
procesul emigrării a continuat având atât
o motivaţie economică cât şi una politică
(neîmplinirea de către statul român a tu-

1 I. Bolovan, Evoluţia demografică a zonei
Lechinţa între revoluţia paşoptistă şi primul
război mondial, in RB, VII, 1993, p. 188.
2 G. Zilreli, Bistritz zwischen 1880 untl 1950.

~ Fr. Gottas, Die Deutschen in Ungarn, in
val. Die Habsburgermonarchie, 1848-1918. Band
III. Die Volker des reiches, 1, Teilband, Wien.
1980, p. 345.
.
.
. .
.
.
1 1. Bolovan, ContrtbUtit prtvmd sttuaţza demografică a Transilvaniei în anii I850-:-I91U,
In vol. Istoria Romdniei. Pagini transtlvane,
coord. acad. D. Berindei, Cluj-Napoca, 1994,
p. 291-293.
5 Fr. Gottas, Die Deutschen in Ungarn, p.
349 sqq.

Erinnerungen eines Buchdruckers, Verlag Sudostdeutsches Kulturwerk, Munchen, 1989, p.
84. Şi in alte zone din Transilvania, atât în
mediul urban cât şi in cel rural s-au înregistrat involuţii in privinţa populaţiei germane.
Vezi S. Manuilă, Evoluţia demografică a oraşe
lor şt minorităţilor etnice din Transilvania, in
Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială, VIII,
1929, nr. 1-3, p. 196 sq.
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['ABELUL NR. 1

de guvernul ungar. Autorităţile româneşti au încurajat chiar revigorarea identităţii
naţionale a germanilor,
evreilor,
slovacilor şi armenilor, din părţile de vest

EVOLUTIA POPULAŢIEI GF.HMANE
DIN TRANSILVANIA lN SEC. ~**
Germani
Anul

Populaţi·a
totală

Număr

%

4.872.021

582.027

11,9

1910

5.360.652

564.550

10,7

1930

5.548.363

543.852

9,8

1948

5.761.127

332.066

5,7

1956

6.232.312

368.255

5,9

1966

6.719.555

371.881

5,5

1977

7.500.229

347.896

4,6

1992

7.722.3:13

109.014

1,4

1900

ale Transilvaniei, supuse anterior anului
1918 unui proces constant de maghiarizare. Mulţi dintre cei care la 1910 şi-au
declarat limba maternă maghiara au revenit la conştiinţa apartenenţei etno-linvistice la comunitatea germană 7_
Primul "colaps" demografic în rândul
populaţiei germane din toată Transilvania se constată între 1930 şi 1948 (vezi şi
graficul nr. 1). Astfel, regresul a fost de
la 543 852 locuitori în 1930 (reprezentând
9,8% din totalul populaţiei provinciei), la
332 066 în anul 1948 (doar 5,7%), ceea ce
semnifică o scădere de mai bine de 4%
în cadrul structurii etnice a populaţiei
Transilvaniei. Explicaţia unei atari diminuări trebuie căutată în primul rând în
împrejurările
celui de-al doilea război
mondial şi a instaurării regimului comunist în România, dar fenomenul este aproape identic şi în alte ţări din zonă.
Istoriografia mai nouă opinează că folosirea germanilor din centrul şi estul Europei a distrus condiţiile supravieţuirii
lor după război 8 . In armata lui Hitler au
fost înrolaţi până la sfârşitul anului 1943
in jur de 54 000 de tineri germani din
România, mare parte provenind din Transilvania rămasă în componenţa statului
român. .Acestora li s-au adăugat circa
6 000 (după unii autori 10 000) 9 de voluntari germani din Transilvania de nordvest, care au participat la toate acţiunile
militare ale celui de-al treilea Reich, plă
tind tributul de sânge corespunzător în
bătăliile în care au fost implicaţi. In acelaşi timp, pe măsura înaintării Armatei
Roşii, germanilor din Ucraina, România
li s-a cerut de la Berlin să emigreze spre
Germania, la sfârşitul războiului aproximativ 100 000 de germani din România

turor promisiunilor făcute la Alba Iulia
la 1 Decembrie 1918). Se apreciază că aproximativ 42 000 de germani din judeţele din Banat au emigrat peste ocean
între 1921-1930 li. Evident, s-a menţinut
şi o rată scăzută a natalităţii populaţiei
germane (şi nu numai a acesteia) în Banat,
dar şi în restul Transilvaniei, amplificând
regresul demografic al acestei minorităţi.
Nu. întâmplător, în perioada interbelică atenţia demografilor, sociologilor, şi, nu în
ultimul rând, a politicienilor a fost reţi
nută de aşa-numita problemă a "depopulării" Banatului. Acest interval temporal
a consemnat abandonarea politicii de asimilare forţată practicată până în 1916
6 E. Illyes, National Minorities in Romania.
Change in Transilvania,
New York, 1982, p.

267, nota 22.
** Surse : Iosif 1. Adam, Ioan Puşcaş, Izvoare

de demografie istorică. Vol. Il, secolul al XIXlea 1914. Transilvania, Bucureşti, 1987; Reccnsământul general al populaţiei României din
29 decembrie 1930, Vol. II, Bucureşti, 1938 ;

Anton

Golopenţia,

D. C. Georgescu,

Populaţia

R P. Române la 25 ianuarie 1948. Hezultate/e
wovlzorii ale recensământului, în
Probleme
Economice, Bucureşti,
1948 ;
Recensământul
populaţiei din 21 februarie 1956, vol. III, Bucureşti. 1961 ; Recensământul populaţiei Şi locuinţelor din 15 martie 1966, voi. I, partea l,
Bucure~ti, 1969 ; Comunicat prirind rezultatele
preliminare ale recensământuZ1Li populaţiei ~i al
locuinţdor di11 5 ianuari!' 1977, în Scânteia, nr.
10829 din 14 iunie 1977 ; Recensăm4ntul populaţiei şi locuinţelor din '1 Ianuarie 1992, Yol. l,
Bucure~ti, 1994.

Manuilă, Evoluţ~ demografică a orap. 129.
B Z. A. B. Zeman, The Making and Breaking of Communist Europe, Blackwell, Oxford
and Cambridge, Massachusetts, 1991, p. 220.
~ Ibitiem, p. 211 ; J. Weidlein, Rolul Un7

S.

şelor ... ,

gariei. in al tioilea Război Mondial şi declinul
germane de pe teritoriul ungar (reflectat în documente ungureşti),
lucrare
in

populaţiei

mss, p. 44.
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amplificate şi de situaţia materială a goslor, dar şi de restrângerea drepturilor politice şi economice. Reforma agrară din 1945, completată în primăvara
anului 1947, legea electorală din vara anului 1946, precum şi naţionalizarea din
va.ra anului 1948 au redus substanţial puterea economică a germanilor din Transilvania 14 .
Intre 1948-1956, în ciuda traumatismelor suferite de germani în perioada anterioară, s-a putut sesiza o uşoră tendinţă de creştere numerică şi procentuală a
acestei minorităţi : de la 332 066 (reprezentând 5,7%) în anul 1948, la 368 255
(5,9%) în anul 1956. Deceniul care a urmat până la recensământul din 1966 a
reţinut o situaţie demografică staţionară
în rândul populaţiei germane din întreaga Transilvanie. Creşterea numerică faţă
de 1956 a fost modică, ajungând la 371 881
locuitori în schimb s-a diminuat ponderea
în ansamblul populaţiei provinciei de la
5,9% la 5,5% (vezi tabelul şi graficul nr.
1). Menţinerea unei rate a natalităţii destul de scăzute, la care s-a adăugat un
curent constant de emigrare spre Germania mai ales, dar şi spre Austria, oferă puncte de sprijin în demersul nostru
explicativ. Potrivit datelor existente, aproximativ 100 000 de persoane au emigrat spre Republica Federală Germania
între 1945-1979 pentru reunirea familiilor 15.
Datele din recensământul efectuat în
anul 1977 surprinde o realitate demografică relativ puţin alterată faţă de recensământul
anterior din 1966. Astfel,
populaţia germană a scăzut numeric până
la 347 896 persoane, reprezentând procentual 4,6% din totalul populaţiei provinciei. Inrăutăţirea treptată a nivelului
de trai al populaţiei şi politica de "omogenizare" promovată în acea vreme de
regimul comunist de la Bucureşti au acţionat convergent în direcţia amplifică
rii emigrărilor spre Germania şi Austria.
Asociaţiile saşilor şi şvabilor de aici au
susţinut
ideea aducerii germanilor din
România (dar şi din alte ţări) ca o condiţie sine qua non a perpetuării identi-

aflându-se pe teritoriul celui de-al treilea
Reich 10 .
Ascensiunea Uniunii Sovietice i-a permis lui Stalin să demareze expulzarea
germanilor din ţările de est. La întâlnirea din Crimeea din februarie 1945,
Churchill a acceptat ideea expulzării germanilor din Estul Europei, iar F. D. Roosvelt nu a avut obiecţii la principiul transferului de populaţie 11• Paralel cu această
acţiune ce avea acordul aliaţilor, Stalin
a organizat în unele ţări care au intrat
în sfera de influenţă a Moscovei un larg
şir de deportări forţate obligând autorităţile din aceste ţări să-şi dea concursul
la deportarea etnicilor germani în Uniunea Sovietică. Astfel, de la începutul anului 1945, aproximativ 70 000 de germani
din România (majoritatea fiind originari
din Transilvania) au fost deportaţi în Uniunea Sovietică la "munci de reconstrucţie" 12 . Deşi către
sfârşitul anului
1945 s-au înregistrat câteva loturi de repa trieri, deportările etnicilor germani în
Uniunea Sovietică au continuat şi în anii
următori, estimându-se la circa 15-20%
din totalul celor deportaţi numărul germanilor care au pierit în lagărele de muncă 13 . Unii etnici germani au fost deportaţi după câţiva ani din Uniunea Sovietică pe teritoriul Germaniei. Evident, cei
reîntorşi în teritoriile de unde au fost
arestaţi
au rămas traumatizaţi fizic şi
psihic de calvarul îndurat în perioada
detenţiei (deportării). Deziluziile au fost

podăriilor

1o S. Manuilă, The Social Consequences of
Displacements of Population, in vol. Actes du
XVIII e Congres International de Sociologie

(N"tirmberg, 10-17 sept. 1958), voi. III, Verlag
Anton Hain KG, Meisenheim An Glan, 1963,
p. 333, Z. A. B. Zeman The Making and Breaking ... , p. 212.
u Ibidem, p. 210 ; la Conferinţa de la Potsdarn din vara anului 1945 s-a luat decizia expulziirii germanilor din Polonia, Cehoslovacia
şi Ungaria, detaliile procesului urmând să fie
puse la punct de guvernele polonez, cehoslovac şi de către Comisia Aliată de Control. Cf.
S. Balogh, Population Removal and Population
Echange in Hungary after World War II, in
vol. Ethnicity and Society in Hungary, edited
by F. Glatz, Budapest, 1990, p. 407.
12 Deportarea etnicilor germani din România in Uniunea Sovietică 1945" Forumul De-

mocrat al Germanilor din România, Sibiu, 1994.
p. 5. Unii autori apreciază numărul celor deportaţi la 80-100 000 de persoane. Cf. E. Illyes,
National Minorities in Romania ... , p. 101.
1J Ibidem, p. 13.

H Ibidem,
Z. A. B. Zeman, The Making
and Breaking ... , p. 213.
15 E. Jllyes, National Minorities in Roma-

nia ... , p. 26.

308

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

tăţii lor cultural-naţionale. Al doilea "colaps" demografic al germanilor transilvă
n-eni este constatabil între 1977 Şi 1992.
Diminuarea acestei minorităţi naţionale a
fost extrem de profundă deopotrivă numeric şi procentual : doar 109 014 persoane de origine etnică germană au fost înregistrate în toată Transilvania cu prilejul ultimului recensământ de la inceputul
anului 1992, reprezentând 1,4% din totalul populaţiei provinciei.
In anul 1978 a intervenit acordul între cancelarul H. Schmidt şi dictatorul
român N. Ceauşescu prin care vest-germanii promiteau credite şi ajutor economic României, precum şi plata unei sume de bani pentru fiecare german emigra t l6. Psihoza emigirării a atins dimen:
siuni îngrijorătoare, numai între 1977 ŞI
1982 au părăsit ţara circa 63 000 de saşi
şi şvabi (aproximativ 12 000 de persoane
anual, conform înţelegerii din 7 ia:marie
1978) ti'. In perioada 1985-1989 emigrarea populaţiei germane din România s-a
făcut într-un ritm anual de circa 12 000
persoane. Trebuie ţinut cont şi de cei trecuţi clandestin peste graniţele ţării (înainte de 1989), amplificând pierderile umane ale comunităţii germane din Transilvania. După evenimentele din decembrie 1989, ca urmare a liberalizării emigrărilor, în anul 1990 s-a observat o creş
tere spectaculoasă a emigrărilor la aproape 60 000 de persoane de etnie germană. Cu toate că procesul a continuat, în
ultimii ani s-a redus amploarea emigră
rilor (nu numai a germanilor, dar şi a
celorlalte etnii, inclusiv a românilor). Astfel, în anul 1991 au emigrat 15 567 germani, în 1992, 8 852 de persoane şi în
1993, 5 945 de persoane, aparţinând acestei minorităţi naţionale. Bilanţul oficial
al emigrărilor germanilor din România
între 1985-1993 a fost deci de 151 254
persoane 18.
Tabelul nr. 2 şi graficul permit reconstituirea evoluţiei populaţiei germane în

Ibidem, p. 154.
V. Georgescu, Istoria românilor de la origini până tn zilele noastre, ediţia a III-~.
Bucureşti, 1992, p. 296-297 ; Ela Cosma, Dte
u;
17

Ansiedlung der Siebenburger Sachsen : der 'Anfang einer sterbenden Geschichte, in Transylvanian Review, voi. III, no. 1, Spring, 1994,

sec. XX in cadrul celor trei mari unităţi
distincte : Banatul, Crişana-Maramureşul
şi fostul Mare Principat Transilvania. Reţine atenţia faptul că în Banat la 1900
ponderea germanilor în ansamblul populaţiei regiunii era de 28, 7%, cu mult mai
mare decât în Crişana-Maramureş · sau
fostul Mare Principat Transilvania. Această situaţie s-a menţinut de-a lungul
întregului secol XX, în Banat reducerea
orocentuală a germanilor fiind ceva mai
mică decât în celelalte două regiuni. In- .
tre 1900-1930, s-a observat o creştere
numerică a germanilor numai în Transilvania, în timp ce în Banat şi Crişana
Maramureş diminuarea numerică a însoţit reducerea ponderii populaţiei germa-:
ne în ansamblul populaţiei totale (pro-,
centual şi în fostul Mare Principat Transilvania ponderea germanilor a scăzut iri
acelaşi interval temporal de la 9,4% la
7,9%).
Trebuie precizat

că între 1900-1930
involuţia demografică a caracterizat populatia totală (şi nu numai cea germană)
atât în Banat cât şi în Crişana-Maramu
reş ; Transilvania însă a înregistrat un

spor demografic mai consistent (de la
2 476 998 în anul 1900, la 3 217 988 în
anul 1930). De altfel, până în anul 1992,
această regiune a cunoscut un ritm de
creştere
mereu ascendent, încetinit, e
drept, în ultima parte a intervalului. Se
remarcă o scădere substanţială a numă
rului de germani din Banat între 19301977, cu urmare, în special, a politicii guvernului comunist faţă de această zonă
în anii '50. Astfel, la începutul deceniului şase, ca urmare a opoziţiei constante
a ţărănimii din Banat faţă de procesul de
colectivizare, dar şi contextul deterioră
rii relaţiilor ruso-iugoslave, au fost deportaţi în jur de 40 000 de şvabi în Bără
gan (desigur, şi români, sârbi şi maghiari
au fost afectati de acest nou val de deportări) 19 . Deşi spre mijlocul deceniului
şase li s-a permis să se reîntoarcă acasă,
această nouă traumă a
marcat pentru
totdeauna existenţa fizică şi memoria colectivă a comunităţii germane din zonă.
Cu toate acestea, la ultima înregistrare a
populaţiei României din 1992, în Banat
s-a observat cel mai ridicat procent al

p, Tl.
18

re!)ti,

Anuarul statistic al Romdniei, 1994, Bucu-

p.

15-151.

19

E. Illyes, National Minorities in Roma-

nia, p. 26.

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

TABELUl. NR. 2
EVOLUŢIA

POPULAŢIEI

GERMANE

DIN

TRANSILVANIA

TRANSILVANIA
Anul

IN SEC. :xx1, PE REGIUNI***
CRIŞAN A-MARAMUREŞ

BANAT

Total

Germani
nr. 0/o

populaţie

Total

Germani
nr. o;,

populaţie

HJOO

2.471l.998

l !1 1o

2.1l711.367

234.076 -

8, 7%

990.813

261.738 -

1!130

3.217.988

253.426 -

7,9%

939.938

223.167 -

197Î

4.3135.954

176.915 -

4%

1.082.461

119.972 -

l!J!J2

4.578.585

4l.G04 -

0,9%

l.Oi6.380

38.568 -

233.019 -

957.840

9,4%

275.662 -

Total

Germani

nr. o;.

populaţie

1.437.183

73.346 -

11,9%

26,4%

1.591.472

68.736 -

4,3%

23,7%

1.390.417

67.259 ___. 4,8%

ll%

2.031.814

51.009 -

2,5%

3,6%

2.067.368

28.752 -

1,4%

28,7%

*** Surse : identic cu cele de la talebul nr. 1.

o

ro

TABELUl. NR. 3
HEPARTIZAREA POPli'LATIEI GERMANE DIN TRANSILVANIA lN SEC. XX
IN MEDIUL RURAL ŞI URBAN****

Anul

populaţie
germană

Rural

Total

Număr

Urban

%

Număr

%
--·--

1!JOO

582.027

481.380

82,7

100.647

17,3

l!JIO

564.550

460.144

81,5

104.406

18,5

l!J30

543.852

416.916

76,7

126.936

23,3

1~148

332.066

257.747

77,6

74.3Hl

22,4

1!156

368.255

186.750

50,8

181.505

49,2

1!Jfi6

371.881

207.594

55,9

164.28i

44,1

1992

109.014

37.827

34,7

71.187

65,3

•••• Surse : identic cu cele de la tabelul nr. 1.
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recensământului din anul

populaţiei germane in ansamblul structurii etnice a provinciei : 3,6°1o. Ponderea germanilor din Crişana-:rviaramureş a
fost c"!de 1,4°,'c (identic cu procentul germanilor pentru întreaga Transilvanie), iar
pe teritoriul fostului Mare Principat procentul populatiei germane era doar de
0.9li:O· 0 atare stare de lucruri Se datorează mai degrabă dinamicii ascendente a
întregii populaţii din zonă (în special a
celei româneşti), care a făcut ca ponderea
germanilor să fie mai redusă, şi nu neapărat unui curent mai amplu de emigrare din regiune comparativ cu Banatul şi

1956 : 50,8%
49,2°'0 la oraşe. Ultimul recensământ. cel din 1992, a consemnat o altă
structură. remarcându-se un număr mai
mare de germani în mediul urban : 71 187
locuitori reprezentând 65,3°10 din totalul
populaţiei germane, comparativ cu numai
37 !127 (34. 7°/0 ) in mediul rural.
Pl'ivind retrospectiv datele pe care recensământurile efectuate în sec. XX ni
le oferă în legătură cu compoziţia etnică
a Transilvaniei, remarcăm în special fenomenul reducerii treptate a populaţiei
germane şi evreieşti (aceasta din urmă
nu face acum obiectul consideraţiilor
noastre). Fenomenul nu a debutat in secolul nostru şi nu este propriu doar Transilvaniei, el regăsindu-se în alte ţări din
spaţiul geopolitic central şi sud-est european. Cauze politice, economico-sociale şi
culturale au concurat la această scădere
drastică în sec. XX a unei populatii colonizate pe aceste meleaguri cu multe secole în urmă, în mai multe etape. Diminuarea populaţiei germane din Transilvania in cursul acestui secol, pe cale naturală sau în mod artificial, brutal uneori.
a lăsat urme adânci în memoria colectivă a acestei comunităţi, a întregii populaţii a provinciei.
Consecintele pierderii
în timp a unor foarte buni agricultori,
meştesugari si comercianţi, a unor functionari corecti şi conştiincioşi. a unor intelectuali de marcă. sunt incalculabile
nentru spaţiul transilvan ospitalier, care
le-a oferit de-a lungul istoriei o coabitare paşnică şi rodnică.

la sate

Crişana-Maramureşul.
!n legătură cu distribuţia populaţiei

r;ermane din toată Transilvania pe medii
(urban şi rural), se impun câteva observatii - vezi tabelul nr. 3 şi graficul nr.
3. Remarcăm, în primul rând, între 19001930 tendinta de creştere numerică, dar
şi procentuală a germanilor în mediul urban : de la 100 647 în anul 1900 (reprezentând 17,3°10 din totalul populaţiei germane), la 126 936 (23,3°10 ) in anul 1930.
Fenomenul corespunde unei dinamici demografice ascendente în cadrul populaţiei
urbane a Transilvaniei în această perioadă, rezultat al unei rapide industrializări
- creşterea acesteia a fost de 650/o, fiind
superioară creşterii populatiei rurale 20 .
Pentru acelaşi interval de timp, tendinţa
populaţiei germane
din mediul rural a
fost de involutie, atât din punct de vedere numeric cât şi procentual. O repartizare echilibrată a germanilor în mediul
rural şi urban s-a constatat cu prilejul

şi

DEMOGRAPHISCHE ERVĂGUNGEN GEGENOBER DER DEUTSCHEN
BEVOLKERUNG IN SIEBENHORGEN IM XX. JAHRHUNDERT
-

Zusammenfassung -

Die studie verfolgt auf Grundlage der
rische En twicklung und die territoriale
Verteilung der deutschen Bevălkerung in
Siebenburgen diesen Jahrhundert. Gleichfalls hebt sie die Verteilung der deutschen Bevălkerung aus der Provinz, im
lăndlichen und stădlichen Medium, hervor
so wie auch ihre numerische und prozen20 Sorina & Ioan Bolovan,
Regarding Transylvania's Ethnie
Structure in 20th Century, tn
Review, vol. III, no. 3, Autumn

tische Entwicklung im Vergleich mit dem
manat, der Crişana. der Maramureş und
~~m eigentlichen Siebenburgen.
Das drastische Sinken der Deutschen
in ganz Siebenburgen zwischen 1900 und
1992 verdankt man nicht nur den Umstanden des zweiten W eltkrieges, sondern
auch dem Errichten cler kommunistischen
Regierung in Romănien mit all dem was
diese tyrannrsche Regierung bedeutet hat.

Contributions
and Religious
Transylvanian
i994, p. 89.
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REZULTATUL ALEGERILOR DIN 1946, lN JUDEŢUL
NASAUD, IN LUMINA UNUI RAPORT INFORMATIV
INTOCMIT DE AUTORITĂŢILE COMUNISTE

DOREL VIDICAN

lui politic", când comuniştii deţin puterea în mâinile lor, creindu-şi propria lor
organizare, bazată pe centralizare şi dis-

Intrarea României in sfera de influa U.R.S.S., căile şi modurile de accedere la putere ale comuniştilor, se numără printre problemele esenţiale ale istoriei contemporane cărora cercetătorii
români urmează să le. elucideze o serie de
aspecte, inlesnind apropierea cititorului
de adevărul întreg, netrunchiat şi nemăs
luit al unei perioade nefaste pentru istoria noastră.
Isto.ricul Hugh Seton Watson în lucrarea The East European Revolution 1
identifica trei etape ale procesului de comunizare. Prima etapă ar fi cea numW1
a "coaliţiilor reale", în care partidele
vechilor structuri cu programe şi orientări ideologice diferite formează coaliţii
cu comuniştii în vederea unor reforme
radicale şi rapide. In această etapă comuniştii s-au străduit să cucerească o
parte a puterii, primele sectoare viza te
fiind cele ale securităţii, naţionale, armata şi maşina publicitară. A doua etapă este cea a "coaliţiilor mlăştinoase".
Guvernele sunt conduse acum de comunişti, care nu deţin toată puterea şi care
sunt nevoiţi să introducă în guvern reprezentanţi ai opoziţiei după Conferinta
miniştrilor de externe
din decembrie
1945. O -trăsătură esenţială a acestei etape este dată de faptul că partidele burgheze şi ţărăneşti nu mai deţin nici o
parte însemnată a puterii şi sunt de fapt
tolerate. Opoziţia îşi face cu greu propagandă in condiţiile ocupării
acestui
sector de către comunişti, iar distribuirea puţinelor ziare se făcea foarte greu.
A treia etapă este cea a "monolitismu-

enţă

ciplină.

Alegerile desfăşurate la 19 noiembrie
1946 se încadrează în cea de-a doua etapă a procesului de comunizare propusă de Seton Watson. Considerate în istoriografia marxistă ca o mare victorie a
forţelor democratice, muncitoreşti 2, ele
nu fost în realitate un mare fals, comuniştii prezentând ceea ce fusese o înfrângere zdrobitoare a guvernului, drept o
victorie copleşitoare..
Rezultatul oficial dat publicităţii de
către guvern potrivit căruia B.P.D. ar fi
obţinut 6 955 668 de voturi respectiv 347
de mandate 3, a provocat serioase îndoieli.
In noaptea de 19 noiembrie au fost date
publicităţii foarte puţine rezultate, după
care timp de trei zile nu s-a mai spus
nimic. In acest interval de timp au fost
întrerupte legăturile telefonice cu provincia pentru a izola opoziţia, după care
s-a trecut la falsificarea rezultatului real 4 • Toate acestea au dus la formarea în
istoriografia
neînregimentată
vreunei
~auze politice a unei opinii generale cu
privire la falsificarea rezultatului, fiind
oferite diverse cifre cu privire Ia rezultatul real, cifre care din păcate nu pot fi
verificate pe un suport documentar. Pentru a veni în sprijinul aflării rezultatu2 Mihai Fătu, Sfârşit fără
Naţional Ţărănesc (Maniu) şi
nal-Liberal (Brătianu) în anii

tura

Ştiinţifică, Bucureşti,

:l Ibidem, o. 366.
4 XXX, ·sovietizarea
anglo-americWle, Iconica.
201.

Hugh Scton Watson, The East European
Revolution, London, 1961, p. Hi9-li0.
1
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glorie. Partidul
Partidul Natio-

1944-1947, Edi-

1972.
României.

Percepţii

Bucureşti,

1993, p.

lui real al alegerilor din 1946 şi pentru
a facilita elaborarea unui studiu la nivelul intregii ţari cu privire la acest cvenim~nt, bazat pe surse
documentare,
consideram util să ne aliniem demersului istoriografic al altor cercetători ai acestui eveniment\ prin publicarea. in
extenso, a unui raport informativ cu privire la rezultatul alegerilor şi modul cum
s-au desfăşurat ele în judeţul Năsăud.
Documentul a fost depistat de noi in
Fondul Comitetului Judeţean PCR Nă
săud şi a fost întocmit, după cîte se pare,
de către un membru al Biroului Electoral
Judeţean şi adresat tovarăşului Heves
Francisc''. responsabil pe judeţul Nă
săud din partea Regionalei PCR Cluj.
După cum reiese din acest raport informativ. rezultatele au fost considerate
ca fiind slabe. cu excepţia satelor unde
au fost colonizaţi şi împroprietăriţi ţă
rani aduşi din Apuseni şi a centrelor muncitoreşti. Printre cauzele care au dus la
acest rezultat au fost menţionate : ,.candidarea pe listele BPD a doi străini de
judet şi din partide fără o influenţă !"1"'rioasă în judeţ : Stroe Gheorghe (PSD)
şi Amedeu Bădescu (PNL-Tătărăscu) : o
colaborare de vorbe în Bloc fără ca PNL.
PNŢ şi PNP-ul să fi devenit forţe active
in bătălia a1egerilor : o parte din autorităţile administrative : notari, primari şi
jandarmi. care-i credeam sub influenta
noastră au dat ajutor istoricilor : electorii nostri în număr de 110. adică cîtE
unul de fiecare comună ... au lucrat efectiv şi cu rezultate în muncă 650/o dintre
ei : în general numărul mare de voturi
pentru reactiune a fost ridicat de femeile
din centrele unde preotii şi învăţătorii au
devenit activi electori ai reactiunii, cu
argumente în legătură cu biserica şi pă
mîntul". Din înşiruirea acestor cauze se
evidenţiază faptul că mulţi dintre susţi
nătorii Partidului Comunist s-au alăturat
acestuia fie pentru un profit personal, fie
pentru a scăpa de neplăceri în viaţa de
~ Virgiliu Ţârău, Campania electorală şi
1·ezultatul real al alegerilor din 19 noiemlwic
1946 în judeţele Cluj, Someş şi Turda Jn : Studii. de istoric a Transilvaniei, Cluj 1094, p.

204-212.
6 Arhivele Statului Bistrita-Năsăud. Fond
Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud. doc;ar 1,1
1946, f. 18.

zi cu zi, dar, cind a venit momentul să-şi
exprime voinţa, votaseră cu opoziţia.
Raportul incerca să acrediteze ideea
că rezultatul slab s-ar datora, chipurile,
metodelor de teroare de care a uzitat ,.reacţiunea" : distrugerea liniilor telefonice.
molestaren membrilor Biroului Electoral
Judeţean,· spargerea de urne •.
In urma votului au plecat în Parlament
3 reprezentanţi ai BPD (Gheorghe Stroe,
Amedeu Bădescu, Gheorghe Nichiti) şi un
reprezentant al PNŢ-Maniu (Leonida Pop),
insă în conformitate cu rezultatele reale
:J.r fi trebuit să plece 3 reprezentanţi ai
PNŢ şi unul al BPD. In procente, rezultatele oficiale au fost următoarele :
37 277 - BPD, 4 139 - PNL, 2 252 Lupu, 21 213 - Maniu, 1 768 - Diverşi.
In realitate, numărul voturilor acordate
3. fost : BPD 23 000, respectiv 35,38%,
PNŢ 33 600, respectiv 51,69%, Diverşi 8 400, respectiv 12,93%.
Din simpla analiză a acestor cifre se
poate observa că eforturile PC de penetrare in rîndul maselor n-au rămas fără
nici un rezultat, el obţinînd 35,380/o din
totalul voturilor, ceea ce reprezintă un
rezultat destul de bun. E:J:C:plicaţia numă
rului relativ mare de voturi obţinute de
comunişti în judeţul Năsăud, este legată
de acţiunea de colonizare a satelor să
seşti cu moţi, şi de împroprietărirea acestora cu pământ. acţiune iniţiată şi condusă de comunişti, prin aceasta ei trezind ţăranilor foamea de pământ care mai
târziu îi va determina să se opună şi mai
tare colectivizării. In ceea ce priveşte votul
acordat PNŢ, trebuie remarcat faptul că
el a cftştiga t alegerile şi in acest judeţ,
in mod detaşat, datorită prestigiului de
care se bucura liderul acestui partid, Iuliu
Maniu, şi modului tradiţional de gîndire al
• Un asc·menea incident, soldat cu sparr:crea urnei de vot de către opoziţie, a avut
!ne în localitatea Salva. In diminea(.a z:Iei de
19 noiembrie când oamenii s·au prezentat ln
vot, delegaţii opoziţiei au constatat că In urnă
se aflau introduse buletine de vot de către
comunişti. La cererea opoziţiei de a se trece la
o nouă alegere a comisiei de supraveghere a
Yotării, preşedintele secţiei de votare Casianu
Ion a refuzat, lucru care a dus la agresarea
fizică a acestuia şi la spargerea urnei de vot,
după care s·a trecut la votare fn condiţii normale.
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ţăranului român, care vedea in comunism
o expresie a expansionismului rusesc.

ANEXA 1

1946 decembrie 4,

Bistriţa. Raport informativ intocmit de către un membru al Biroului Electoral Judeţean şi
adresat lui Heves Francisc, responsabil pe judeţul Năsăud din partea Regionalei PCR Cluj, asupra rezultatului
alegerilor din 19 noiembrie 1946 şi a
modului cum s-au desfăşurat ele in judeţul Năsăud.

Raport informativ
(Pentru Tov(arăşul)

"'* Heves)

1. Rezultatul alegerilor in centrele munau dat rezultate bune: Ilva-Mică
lista B.P.D. = 2 122 şi lista 7 P.N.Ţ. =
276 ; intre muncitori se cunosc chiar 3-4
care au votat cu istoricii. Bistricioara =
lista 1 == 1 774 şi lista 7 = 903; între muncitori sunt aprox(imativ) 12 care au votat cu istoricii. Deasemenea rezultate bune
de la sindicaliştii din Bistriţa.
- Caracteristic în rezultatul general
al alegerilor : în centrele unde sunt fruntaşi istorici localnici rezultatele au fost
slabe pentru noi ; rezultate bune în rândul împroprietăritilor şi mai slabe în comunele cu proprietăţi de pădure de sub
influenţa celor ce-au condus în
trecu~
coop(erativa) ,.Regna".
- caracteristici (vezi tabelul alătu
rat).
- constatări cu privire la rezultatul
alegerilor (verbal Tov(arăşului) Istrate).
2. Greut(ăţi} intâmpinate în cam(pa-

citoreşti

eului doi străini de judel; şi din partidele
fără nici o influenţă serioasă în judeţ :
Stroe Gh(eorghe) (P.S.D.) şi Amcdeu Bă
descu (P.N.L. - Tătărăscu).
c) Candidaţii Blocului, Stro~ Gh <corghe) şi Amedeu Bădescu nu s-au incadrat in planul de muncă al Blocului Judeţean, prin aceasta nu numai că n-am
avut un ajutor la popularizarea lor, ci
greutăţi prin o propagandă izolată, cu
argumente duşmănoase nouă,
d) o colaborare de vorbe în Bloc fără
ca P.N.L., P.N.Ţ. şi P.N.P.-ul să fi devenit forţe active în bătălia alegerilor.
e) o parte din autorit(ăţile) administrative : notari, primari şi jandarmi,
care-i credeam sub influenţa noastră au
dat ajutor istoricilor.
f) nivelul poli tic al tovilor noştri ţă
rani încă slab dovedit, prin aceea că unii s-au lăsat intimidaţi de reactiune, alţii au căzut sub influenţa reacţ(iunii), că
n-au înţeles a fi buni propagandişti dar
şi buni mobilizatori, dovedit prin lipsa
de combativitate şi atitudine din partea
unor tovi care au fost încadraţi în grupe le de pază.
3. Cum s-a manifestat reactiunea.

- Până in apropierea alegerilor istoricii au muncit foarte puţin în mase :
nu s-au cartelat ; in mica măsură zvonuri
şi
defăimarea
guvernului, iar propag(anda} scrisă aproape inexistentă. Cu
două zile înaintea alegerilor au intensificat afişarea semnului electoral ochiul.
au răsp(indit) manifeste, au luat legături
cu intelectualii satelor, iar pentru ziua
alegerilor au pregătit patru puncte care
le-a(u) ridicat numărul voturilor în aler:reri : Salva, Maieru. Şieut şi SângeorzBăi.

electorală.
a) Posibilităţile de
ciente cu maşini slabe

nia>

In ziua alegerilor pentru a-şi asilor au întrebuinţat metodele : intimidare, ameninţare.
teroare şi maltratări în contra birourilor secţiilor de votare, a delegaţiilor,
membrilor B.P.D. şi a(i) Bir(oului) Electoral Judeţean, prin echipe de bătăuşi
înarmaţi cu cuţite, ciomege, pietre. arme, grenade, cu care au asaltat localurile
secţiilor de votare, au folosit distribuirea
de băutu'ri alcoolice, împărţirea de mari
sume de bani, (sic) distrugerea liniilor

gura

transport insufipe drumuri de
munte desfundate, ceea ce a făcut să nu
putem cuprinde judetul propagandistic
şi să nu putem mobiliza întreg partidul
in munca de pregăt(ire) (a} alegerilor.
b) Judeţul nostru cunoscut cu un pronunţat patriotism local, fals brodat de
• reactiune in jurul averilor coop(erativei)
,,Regna" a avut printre candidaţii Blo-

ne

,u Completările
aparţin.

din parantezele unghiulare

reuşita candidaţilor
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Delega"ţii ·B.P.D. la secţiile de votare,
aici în majoritate fov(araş)i ţărani nefiind decât un număr mic dintre ei instruiţ.i, deci fără experienţe însuşite, au
lăsat pe une<Ie) locuri masele mobilizate
la alegeri sub influenta· propagandiştilor
istorici.
- secţiile de votare deşi la distanţe
mari de unele locuri de comune, prezenţa cetăţenilor la votare împreună cu femei în mod muHumitor (peste 850/o).
- Propaganda scrisă (ziare, manifeste, broşuri) în ca <m> p(ania) electorală a
fost făcută în mod mulţumitor, cuprinzând întreg judeţul ; cea verbală prin întruniri şi din casă în casă a fost mai slabă prin aceea că au rămas
comune în
care nu s-a dus o temeinică muncă de

telefonice (două) şi spargerea de urne
(una).
- Organizatorul principal a fost Lconida Pop, manist din judeţ, având doi
fraţi condamnati în procesul Sumanelor
negre.
- Nume de tov(arăş>i evidenţiaţi în
muncă : Hadar Flaviu, secretar
B.P.D.,
Vianu Vasile, instructor judeţean, Tudoran Ioan resp<onsabil> ind <rumarc> politică judeţean," Hagicole Victo1·, resp(onsabil) cadre judeţean, Varadi Ion resp<onsabil> org<anizaţii} mase judeţean, Marinescu Nicolai, instructor cadre judeţean, Bucur Ovidiu, Preşed (in te} secţ{ie}
de vot(are}, Mreneş Nic(olaie}, secretar
FP judeţean, Hampu Ion, secretar comis<ia} locală sindicală, Filip Valentin,
preşed (in te} secţ(ie} de vot <are} şi elector, Casianu Ion, instructor org(anizaţii}
de mase judeţean, Năstăsescu Cornel
preşed(inte} secţ(ia} propag(andă} B.P.D.,
Acu Ilie, elector, Lăcătuş Valer, elector,
Boca Macedon, elector, Măgureanu Toader, elector, Modarcă Vladimir, elector,
Colţea Alexandru, elector, Borbolea Dezideriu, preşed<inte> secţ(ie} de vot(are),
Gagea Octavian, preşed(inte) secţ(ie) de
vot(are),
Mânarca
Gh(eorghe), elector, Bulz Justin, elector, Vaingher
Moise resp(onsabil> administrativ judeţean P.C.R., Mistrie Andrei, şef
procuror, Spinoc Onisim, elector, Moticec Nicalai, îndrumător şi pază, <nume indescifrabil> Petre, elector, Mareş Alex(andru). elector, şi Galeş Ion instr(uctor) ca-dre.
Tov<arăş>i vechi care s-au
dovedit
slabi şi neglijenţi : Melaniuc Ion, instructor sindicate, Levi Bernand, resn(onsabil> economate centre muncitoreşti .,Regna", Popu Ion, membru comit(etul) Regional P.C.R.. Gros Avram. resp(onsabil)
Comit(etul> Democr(atic) Evreiesc. Luş
can Alexandru, resp(onsabil> organiz(a1ia) judeţeană, Neagu D(uim)tru. membru la Comit<etul) Regional P.C.R.
Obs<ervaţii> despre electori, delegaţi,
propag<andişti>, intelectuali, etc.
Electorii noştri în număr de 11 O. adică câte unul de fiecare comună, în maj~ritatea lor tov(arăş>i ţărani au fost slab
instruiţi, fără atitudine combativă ; au
lucrat efectiv şi cu rezultate bune în
munca 65o/o din el.

lămurire.

- După alegeri am putut constata că
intelectualii satelor, şi în special învăţă-:
tarii şi preoţii folosiţi de istorici (primind
şi mari sume de bani) (s.n.), au fost punctul de sprijin al reacţiunii. In mod ascuns au umblat din casă în casă şi au ţi
nut legături permanente cu fruntaşii istorici.
- Localităţile bune şi rele din punctul nostru de vedere (vezi tabelul anexă).

Femeile.
In general numărul mare de voturi
pentru reacţiune a fost ridicat de femeile din centrele unde preoţii şi învăţ(ă
torii> au devenit activi electori ai reactiunii, cu argumente în legătură cu biserica şi pământul.
Femeile coloniştilor şi împroprietări
~ilor s-au prezentat şi votat cu Blocul în
marea lor majoritate,. deşi în rândurile
lor s-a adus o muncă de .lămurire foarte
slabă.

Bistriţa:

4.XII. '46.

Arhivele Statului
Bistrita-Năsăud,
Fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud,
dosar 1/1946, f. 109-112. Original.
Numărul
voturilor socotit pentru,
B.P.D. la socotirea .votanţilor nu s-a ridicat decât la 35 377 voturi.
!n realitate şi la rezultatele obţinute
la secţiile de votare mai bune ulterior

316

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

ANEXA 2

1946 decembrie

4.

Bistriţa. Alegerile din

(Rezultatele p·e

uoiembrie 1946.
de votare)

secţii

Rezultatul oficial
Secţia

de votare

Chiraleş

Mocod
Duni.itra
Nimigea de Jos
Telciu
Salva
Rebra
Rebrisoara
NăsăUd
Div. 5 T.M.
Feldru
Ilva Mare
Ilva Mică
Rodna
Maieru
Şanţ
Sângiorz-Băi
Prundul Bârgăului
Bistriţa Bârgău1ui
Tiha Bârgăului

Jad
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa

1
II
III
Dumitrita
Şieuţ
Măriselu

Lechinţa 1
Lechinţa II

TOTAL

R. real

BPD

PNL

Lupu

Maniu

1994
1267
1473
110(;
978
48
39
555
4H
1482
1333
930
2112
1521
869
242
490
1774
1490
1771
2029
2050
1821
1133
1973
1026
1459
1985
1856

70
223
148
63
838
747
22
129
532
11
51
124
24
99
95
85
30
83
62
14
150
36
104
119
1
112
89
170
78

91!
7
162

67
75
25

342
371
1214
269
721
2634
1111
941
533
215
920
986
276
459
513
676
1887
903
87
237
322
340
910
977
714
1400
623
90
622

37277

4319

2252

21313

155
25
39
31
50
25
106
411
87
62
45
8
8
57
!16
56
65
18
95
309
IlO

B.P.D.-ul -

am mai adăugat în plus 2 000 de voturi
majorând numărul votanţilor.
Tot din rezultatele secţiunilor de votare unde am avut posibilitatea am socotit 35 la sută pentru B.P.D. din voturile maniştilor.
adică în realitate şi aproximativ :

sută;
P.N.Ţ.

D.-·.

BPD

Maniu

Il ti

13
10

68
61!
58
9

218
329
2G
51
30
0

n

7
21
21
125
77
11
4ti

30
163
108
101
74
1761!

23 000 voturi 35,38

la

33 600 voturi 51,69 la sută;
- 8 400 voturi 12,93 la sută;
Total : - 64 000.
Arhivele Statului Bistriţa-Năsăud,
Fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud,
dosar 1/1946, f. 121-122. Original.

-

Div(erşi>
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LE RESULTAT DES ELECTIONS DE:
1946, DANS LE Df:PARTEMENT DE
NASAUD, SELON UN COMPTE RENDU
DRESS:f: PAR LES AUTORIT.8S
COMMUNISTES
-ResumeCette etude est l'analyse d'un document se rapportant aux elections du 19
novembre 1946. L'auteur a trouve un document au Comite Departamental du
Parti Communiste Roumain (PCR) de Nă
săud. Le document a ete redige par u·n
membre du Bureau :8lectoral Departamental et adresse a un certain camarade
Heves Francis, responsable pour le departement de Năsăud de la part du Co-

mite Regional de Cluj - subordonne au
Parti Communiste Roumain. En analysant, in extenso, le contenu du document,
on en deduit que, dans le deportement de
Năsăud, comme dans tout le pays, d'ailleurs, c'est l'opposition qui a largement
gagne les elections. Tout cela,' n'a pas
empeche les communistes de presenter
les elections comme une de leurs ,,grande
victoire", car, c'etait eux qui ont falsifie
ces elections.
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CONSTANTIN MOISIL- NUMISMAT AL ANTICHITAŢIÎ

CALIN IONESCU

Despre viaţa şi activitatea lui Constantin Moisil s-au scris mai multe articole şi cărţi 1 ; scopul acestei lucrări nu
este de a face o privire critică asupra acestora, nici de a aduce faţete noi, nebi'lnuite, ale activităţii multilaterale a marelui învăţat, ci de a încerca să-i contureze munca din domeniul numismaticii
antice.
Mai întâi, o scurtă schiţă biografică :
s-a născut la 8 dec. 1876 la Năsăud, dintr-o faimlie de învăţători cu
tradiţie.
Termină aici şcoala primară şi apoi liceul românesc în 1894 - când îşi ia bacalaureatul. Este admis la Facultatea de
Litere din Bucureşti, avându-i ca profesori pe Grigore Tocilescu la arheologic
şi epigrafie, pe Nicolae Iorga la istorie,
pe D. Onciul, V. A. Urechia etc. Işi susţine examenul de licenţă
cu lucrarea
"Arheologia preistorică". ln anii 18981899 este profesor la Focşani, apoi din
1899 până în 1910 este profesor la Tulcea. Din 1910 este transferat la liceul
Matei Basarab din Bucureşti şi este numit şi numismat ajutor la Cabinetul Numismatic al Academiei Române. In 1919

este membru corespondent al Academiei
Române, iar din 1938 este ales membru
titular. Este numit şi membru corespondent sau de onoare al Societăţilor Numismatice din Viena, Praga, Sofia, Cracovia, Zagreb, Paris. Din anul 1933 este
directorul Cabinetului Numismatic - având un merit deosebit în impulsionarea
revistelor de numismatică române şi în
formarea de numismaţi valoroşi - funcţie ce o va deţine până la moartea sa, în
1958 2 .
Începând cu 1906 publică studii de
numismatică, dar perioada de inceput în
această activitate este marcată de
mai
puţine realizări în acest domeniu.
Cel
mai mare volum de cercetări 1-a efectuat
in perioada 1939-1943, în plină maturitate creatoare, iar după anii '45 a realizat foarte puţine studii, arătând cel puţin o neimplicare în acest interval
de
timp mai întunecat.
A avut multiple preocupări : istoric,
arheologie, epigrafie, didactică, arhivistică, medalistică, sigilografie, heraldică,
metrologie, iar numismatica ocupă locul
cel mai important prin numărul şi volumul principal al lucrărilor ştiinţifice.
In cadrul numismaticii a avut un
spectru larg de activităţi, cuprinzându-i
toate ramurile - antică, medie, modernă şi contemporană. Din totalul de 239
de studii şi comunicări de numismatică,
94 se referă la sectorul antic. deci un
procentaj de aproximativ 35° u :l. Aceste

I. Ţabrea, Constantin Moisil -

pionier al
Editura
Ştiinţifică,
Bucureşti, 1970 ; E. Condurachi,
"Co_nst:mtin
Moisil-omul (1876-1958)", în Acaclenna RSN,
Memoriile Secţiei de .';)tiinţe Istorice, seria IV,
tom I, 1975-1976, p. 157 sq; O. Iliescu, ,Jn<emnătatea operei ştiinţifice a profesorului Constantin Moisil", în Academia USU. Memoriile
Secţiei de Stiinţe Istori.ce, seria IV, tom l.
1975-1976, p. 171 sq; I. Bmlacu; E. Dima;
M. Dogam ; A. Golimaş ; S. Hurmuzachi ; Al.
Matei ; Z. Petre ; E. Poştăriţă ; V. Z. Teodorescu, în Revista arhivelor,
an LlV. voi.
XXXIX (1971), nr. 1, p. 76-92; B. Mitrea, ,,In
<~mintirea academicianului Constantin Moisil'',
în Studii şi cercetări de numismatică, Editura
Academiei RPR, 1958, voi. II, .p. 17.
1

numisrnaticii

rorncineşti,

~

I. TabrC<I. op. cit., p. 2:1 '>q.
v. anexa 1; ţin s~l mulţume-c în mod ~p(;·
cial d-lui cerc. princ. dr. Radu Arrlevan pentru îndrumările şi sfaturile dâmului, fără de
care acest articol nu s·ar fi re:1lizat.
J
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mite că data emiterii primelor manete
histriene poate fi coborâtă măcar cu un
secol 1o. Callatis ar bate şi ea manete
de argint în sec. IV a. Ch., opinează dânsul, iar Tomis - abia la sfârşitul sec. III
a. Ch. 11 .
Determină, dar nu complet, tot preluând ipotezele lui Pick, două tipuri de
drahme histriene : unul mai vechi - acesta are quadratum incusum mai adâncit, o greutate mai mare şi cu diferenţă
între capetele de pe avers -, mai apropiat de etalonul fenician, şi un tip mai
nou - cu quadratum incusum mai şters,
cu o greutate inferioară primului tip şi
fără diferenţă între capete mai apropiat de sistemul attic. Monetele primului tip ar data din sec. V a. Ch., iar cele
aparţinătoare tipului al doilea, din sec.
IV a. Ch. n. Păreri mai recente le clasifică însă în trei tipuri, după trei sisteme
ponderale : babilonian, fenician şi eginetic şi cu o altă cronologie n.
In privinţa regilor sciţi din Dobrogea, greşeşte considerând că ar fi avut
o cultură relativ înaintată şi chiar o ţară
în sudul Dobrogei, cu un înalt grad de
dezvoltare economică, ceea ce ar fi necesitat manete proprii 14. Deosebeşte insii
monetele scitice de cele indigene sau de
cele ale oraşelor pontice H>, dar reduce
influenţa acestora doar la una de ordin
numismatic 16 ; face o distincţie netă (dar
greşită) între "monetăria" regilor sciţi şi
monetăriile oraşelor greceşti 11 , C. Preda
atribuindu-i în mod eronat o opinie contrară 11{. Admite totuşi că gravorii regilor

94 de lucrări se referă la obiecte premonetare, la primele manete greceşti,
la
monetele dobrogene, ale dacilor, la tetradrahmele de Thasos şi Macedonia Prima,
la monetele romane, romane târzii şi
protobizantine. Nici acestea nu au fost
tratate în mod egal : preponderente sunt
lucrările referitoare la monetele greceşti,
dace şi romane, restul fiind atinse doar
în treacăt, de aceea ne vom referi în
mod special la aceste aspecte.

Monetele

greceşti.

Se referă în mod special
greceşti din Dobrogea şi are

la monetele
o importantă contribuţie publicând o mare cantitate de material necunoscut. Împarte aceste manete astfel : manete ale oraşelor
greceşti de la Marea Neagră, manete din
Macedonia sau din alte centre din Balcani, ale regilor sciţi, manete romane (republicane şi imperiale), bizantine şi vechi
româneşti 4 • În general opiniile sale sunt
corecte, dar multe nu sunt originale.
Constată în mod just că staterii de electrum cyzicieni, găsiţi în Dobrogea, sunt
cele mai vechi manete ce au circulat şi
că cei anteriori sec. V a. Ch. au circulat
sporadic", dar greşeşte susţinând că se
vor menţine până în sec. III a. Ch. 6 .• Tot
corect apreciază că apariţia monetelor
proprii oraşelor pontice s-a făcut datorită nevoii acute de nominale în comerţul activ grecesc ; totuşi, polisurile greceşti nu au imitat sau folosit monetele
metropolelor 7.
Menţionează ca autori anteriori ce au
studiat monetele oraşelor pontice pe J.
H. Eckhel - pe care-I consideră foarte
exact şi precis în consideraţii istorice -,
pe A. Blanchet şi pe T. E. Mionnet. În
privinţa ultimului se contrazice, iniţial
zicând că nu a menţionat deloc în lucră
rile sale monetele oraşului Tomis~. apoi
că le-ar fi inclus totuşi şi pe ele 0 .
Constantin Moisil este de părere 61
Histria începe să emită drahme de argint pe la mijlocul sec. V a. Ch., preluând părerea lui Pick, însă astăzi se nd-

IU O. Iliescu, .. Cel mai vechi sistem monetar adoptat pe te1·itoriul de azi al României",
în Viaţa economică, an V, nr. 180, 17.01.1967 :
V. Canarache, "Sistemul ponderal şi tipologia
drahmelor histriene de argint", în Pontica, I,
1968. p. 107-192.
11 AnDobr., p.
759; 167: 172: ArhDobr.,
p. 125-126; BSNR, XVI, 1921, nr. 37-40, p.
100 : Conv. lit., XLIX, 1915, p. 294 ; Univ., nr.
246, 26 sept. 1939, p. 7 : Univ., nr. 578, 10 oct.
Hl:-19, p. 2.
Il BSNR, XVI, 1921, nr. 37-40, p. 110; An
DolJr., p. 159-160.
u O. J li eseu, op. cit.
11 ArhDobr., p. 137.
J:l ibidem, p. 125.
It; ibidf'm, p. 126.
17 ibidem, p. 137; AnDobr., p. 174.
IU C. Prerla, Monctele ... , p. 181 susţine c~1
C. Moisil ar fi fost partizanul ipotezei exi~
tenţei unei monetării
comune scito-greceşti ;
pentru acea~ta trimite la articolul ,.Determina-

4 AnDobr., p. 137.
" ibidem, p. 158.
G ArhDob1·., p. 120.
7 AnDobr., p. f5B ; 162.
H ArhDobr., p. 118.
D AnDobr., p. 149.
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sciţi

ar putea proveni din acestea

tice continuă să emită manete ; acest
fapt durează până la cucerirea romană
din sec. I a. Ch., când încetează brusc
emisiunile monetare. Abia în timpul imperiului reîncep aceste oraşe să bată manetă, dar numai de bronz 29.
Constantin Moisil este de părere în
mod just că autonomia oraşelor pontice
a existat şi după instalarea puterii romane, dovadă că aceste oraşe continuă să
bată manetă în numele autorităţii municipale şi nu a statului roman ; în timpul
imperiului, monetele poartă pe avers efigia împăratului, dar sunt bătute tot în
numele municipalităţilor 30.
începând mai ales cu Marcus Aurelius monetele oraşelor greceşti poartă un
.;;emn, numit de C. Moisil "marcă de valoare", ceea ce este destul de improbabil,
căci tot el arată că există şi manete ce
sunt bătute în oraşe diferite, având aceeaşi "marcă", dar cu greutăţi diferite 31 .
Polisurile încetează a mai bate manetă
în timpul lui Filip Arabul ::2, monetele
romane fiind cele ce se vor impune, înlăturându-le pe cele ale oraşelor greceşti.
În sec. IV p. Ch. se vor înmulţi primele,
datorită deselor expediţii războinice împotriva popoarelor germanice ; monetele
se vor găsi mai ales în zona cetăţilor dunărene şi de-a lungul drumurilor comerciale :n. C. Moisil arată că în aceste locuri
au fost îngropate majoritatea tezaurelor
dobrogene, ele fiind - după părerea sa
- depozite ale negustorilor, ascunse pentru siguranţă în pământ. Nu face nici o
legătură între contextul arheologic
şi
manete şi nu oferă nici o atenţie mai amănunţită monetelor izolate, pentru dânsul acestea având singura calitate de a
arăta doar intensa folosire a manetei :1 4 .

din

urmă sau măcar s-au inspirat de acolo 1 :~.
Exagerează importanţa acestor dinastii,
căci arheologic încă nu s-a descoperit nici
o reşedinţă a lor, iar epigrafic doar rcg~le Canites este atestat în Bulgaria.
Astăzi se consideră că monetele acestor regi nu au fost bătute în vreo monetărie de-a lor, ci în oraşele pontice 20 , la
comanda expresă a sciţilor, astfel explicându-se asemănarea dintre stilul şi tipul
monetelor scite dobrogene şi cele ale oraşelor pontice.
C. Moisil constată că monetelc scitice
s-au bătut doar din bronz 21, fapt confirmat astăzi 22 .
Contramărcile de pe monetele ce au
circulat în Dobrogea le defineşte ca mici
şampile rotunde aplicate ulterior, în epocă de criză financiară, pentru a le da
monetelor scoase din uz un curs forţat:?::.

Apoi le împarte în mai multe categorii,
în funcţie de tipul monetelor. Contramărcile de pe monetele regilor sciţi Canites, Tanusa ar fi fost aplicate de oraşele pontice pentru a le da în ele curs
acestor manete 24 , ceea ce este corect:!:>.
Cele de pe unele drahme şi tetradrahme
de argint ale lui Lysimach ar arăta că
ele ar fi fost impuse oraşelor greceşti 26 ,
anterior fiind de părere că aceste contramărci doar ar arăta permisiunea acestor
manete de a circula aici 21 . Monetele de
greutate mai redusă, cele false, din bilIon, suberate, indigene ce poartă contramarca oraşelor pontice ar indica faptul
că li s-a dat un curs fortat în aceste oraşe :!1-i, astăzi însă această idee se consideră o exagerare.
Sub suzeranitatea lui Filip II, Alexandru cel ::vlare, Lysimach, oraşele ponrea şi clasarea monetelor imperiale romane".
din CNA, XI, 1935, nr. 101, p. 103-107.
19 ArhDobr., p. 134-135.
20 G. Buzdugan, O. Luchian, C. C. Oprescu,
Monete şi bancnote românP-şti, Editun SportTurism, Bucureşti, 1977, p. XXIX.
:li AnDobr., p. 173-174.
2'2 G. Buzdugan, O. Luchian, C. C. Oprescu,
op. cit .• p. XXIX.
2J ArhDobr., p. 130.
24 ibidem, p. 136 ; AnDobr., p. 174
2!i C. Preda, H. Nubar, Histria, III. Descoperirile monetare 1914-1970, Editura Academiei RSR. Bucureşti, 1974, p. 45.
26 ArhDobr., p. 141.
"' Cont'. lit., XLIX, 1945, p. 297.
2B ibidem, p. 300.

Monetele dace.
Este primul numismat român ce le ao atenţie mai mare şi face un apel
pentru alcătuirea unui corpus al acesta-

cordă

29
:JU
Jl

ibidem.
ArhDobr., p. 128.
Conv. lit., XLIX,

.
1945, p. 300 ; Umv.,
nr. 278. 10 oct. 1939, p. 2; ArhDobr.,. p. 132.
:Il ArhDobr., p. 145 ; Conv. lit., XLIX, 1945
p. 301 ; Univ., nr. 246, 26 sept. 1939, p. 2.
:J:J ArhDobr., 146.
:J4 ibidem, p. 25.
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ra 3:;_

Stabileşte

criterii sigure de aparteale unor monete barbare populaţiei dace :u; şi clasifică primul
aceste
monete după regiunile de provenienţă::;-_
De-a lungul trecerii timpului, cu ocazia
unor noi descoperiri sau interpretări, îşi
va schimba din opinii sau va reveni asupra lor în unele cazuri.
C. Moisil este de părere că dacii au
cunoscut moneta de timpuriu ; incidental
circulau staterii de Cyzic în Dobrogea::~
iar monetele oraşelor pontice au pătruns
foarte puţin 3 ~1 • Dar arheologia i-a infirmat ipoteza, arătând că aceste monete au
pătruns până în Moldova, Muntenia şi
chiar în unele locuri din Oltenia, acoperind o arie cu mult mai mare decât cea
cunoscută de învăţatul năsăudean 40.
1n mod just constată că cele mai vechi
monete cunoscute pe scară mai largă sunt
cele ale lui Filip II şi Alexandru cel
MareH - pentru aceasta stau mărturie
numeroase tezaure de monete macedonene 4 ~ - monetele tracilor sud-dunăreni
fiind cunoscute şi ele"3.
C. Moisil opinează că dacii adoptă maneta şi o imită în contact cu comerţul
grec4", ceea ce este parţial adevărat. In
schimb intuieşte corect caracterul dacic
al tetradrahmelor de argint din Transilvania, raliindu-se părerii lui Bielz'i\ care
este primul ce remarcase aceasta, adâncind constatarea lui Joseph Eckhel"n. Fap-

tul că dacii au imitat monetele greceşti,
în primul rând ale lui Filip II"', îl explică prin supoziţia greşită că dacilor le-a
plăcut foarte mult călăreţul de pe revers,
fiind în legătură cu divinitatea ce se va
numi "cavalerul trac""~- Aceste imitaţii
au :lost făcute în atelierele proprii fiecă
rei uniuni de triburi"!l, ceea ce explică
marea diversitate a tipurilor;~'. dar aceste
monete nu sunt originale' 1, apreciază dânsul în mod corect. Greşeşte respingând
teoria influenţelor celtice" 2 pe care o susţinuse între alţii şi V. Pârvan mai
mult, după dânsul celţii nici măcar nu
ar fi locuit in Dacia·':l, originea manetelor de imitaţie fiind clar dacăY.. Geţii dobrogeni nu au bătut chiar ei monete, ci
le-au importat de la odryssii din sud, cu
toate că imitaţiile histriene au fost sigur
bătute în Dobrogea:;;,_
Este confuz în privinţa existenţei unei
arte monetare dacice, iniţial susţine că
moneta dacă este o simplă imitaţie servilă a monetelor greceşti, neexistând o
artă. dacă" 1 ;, apoi apreciază că monetele
dace sunt cele mai autentice opere de
artă dacă.-• 1 , gravorii modificând în copiere
dupa gustul şi fantezia lor artistică5tl.
Emisiunile dace nu sunt contemporane·;(), cum susţinuse Pârvan, arată pe
bună dreptate C. Moisil şi stabileşte corect drept criteriu cronologic gradul de
degenerare al imaginii monetarefiO : imaginea mai bună, ce concordă cu originalul, mai bine, este mai veche. Nu a fost
consecvent in privinţa cronologiei, la început a susţinut că cele mai numeroase
imitaţii după Filip II se încadrează la început in sec. IV a. Ch., apoi revine foarte categor:.c, afirmând că : "nimeni nu se

nenţă

CNA, XII, 1938, nr. 109, p. 30-31.
:ro BSN R, XV, 1920, nr. 33-36, p. 66.

:J5

BSNR, XXII, 1927, nr. 61-64, p. 37.
Bul .•5t. Acad. RPR, nr. 1, 1948, p. 1.
ibidem, p. 2.
4U C. Preda, H. Nubar, op. cit., p. 2i-2R.
41 Bul. Şt. Acad. RPR, 1950, tom II. nr.
2-4, p. 2; BSNR, XV, 1920, nr. 33-36. p. 60:
Bul. Şt, Aead. RPR 1948, nr. 1, p. 2; AnDobr.,
J7
~
J9

47 Bul. Şt. Acad. RPR, nr. 1, 1948, p. 1 ;
BSNR, XV, 1920, nr. 33-36, p. 64; Bul. Şt.
_,-1cad. RPR. tom II, nr. 2-4. 1950, p. 4.
48 AThOlt., p. 81.
~ll CN A, XVI, 1942, nr.
123-124, p. 71 ;
HSN R, XV, 1920, nr. 33-36, p. 77 ; Bul. Şt.
Acad. RPR, nr. 1, 1948, p. 6.
50 ArhOlt.• p. 81.
:>1 Bul. Şt. Acad. RPR, nr. 1, 1948, p_ 3.
52 BSNR, XV, 1920, 33-36, p. 62.
3
"
BSNR, XXII, 1927, nr. 61-64, p. 41.
54 BSN R, XV, 1920, nr. 33-36, p. 64.
55 AnDobr., p. 170-171.
:iti BSNR, XXII, 1927, nr. 61-64, p. 41.
57 CN A, XIII, 1938, nr. 109, p. 31.
58 Bul. Şt. Acad. RPR, nr. 1, 1948, p. 4.
59 BSNR,
XXII, 1927, nr. 61-64, p. 41;
Univ .• nr. 187, 11 iul. 1939, p. 2.
liU BSNR, XV, 1920, nr. 33-36, p. 67.

p. 170.
CNA, XVI. 1942, nr. 123-124, p. 70.
4J Arh Olt., p. 1.
44 Bul. Şt. Acad. RPR, 194R, nr. 1. p. 2.
45 Bielz, Die dakischen ... , p. i sq.
46 J. Eckhel, Doctrina nummorum veterum,
Vindobona, 1794, apud Bielz, Die dakischen ... ,
p. 8 : "wo es unter Dacia heiBt : Qua usi fue<Il

rint maneta minus certum, verisimiliter tamen
in hoc tractu signati sunt nummi tetradrachmi
fabricae rudis, ac sape extremae barbarici, qui
kinc Jovis caput, illinc equitem sistunt, sumptis a nummis Philippi II Macedoniae regis exemplo, quorum magna in bune diem copia in
Transilvania, quae veteris Daciae nobiliorem
partem construit, eruitur; quorsum et nummi
Biatec, Busu, Nonnos, Suica aliique, de quibus
agetur separatem in tractatu de ummus barbaris".
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II a. Ch. şi primele decenii ale celei de-a
doua jumătăţi ale aceluiaşi secoFO. în
schimb, C. Moisil înclină în mod corect
pentru incadrarea în sec. II a. Ch. a imitaţiilor de Thasos şi concluzionează că,
datorită marelui lor număr de
la noi,
ele au fost emise în Dacia71.
Tipurile Aiud-Cugir şi Toc-Chereluş
sunt plasate într-o perioadă de decădere
a statului daC:~ ; C. Preda le încadrează
în intervalul dintre a doua jumătate a
sec. II a. C. şi prima jumătate a sec. I
a. Ch.'3 .
Tipul Inoteşti-Răcoasa ar fi fost emis
după C. Moisil tot în perioada de decă
dere a statului dac 1\ azi însă se consideră că ele ar fi fost emise în perioada
dintre sfârşitul sec. II a. Ch. şi prima jumătate a sec. I a. Ch.' 5
În categoria a treia intră monetele de
tip ianiform ; în privinţa acestora, iniţia]
C. Moisil opinează pentru ipoteza că ele
ar il fost emise de triburile trace de la
sud de Dunăre'';, alăturându-se ipotezei
lui Odăn Gohl că ele ar data din sec. 1
a. Ch. - I p. Ch. Revine însă a~upra
acestei atribuiri în urma descoperirii tezaurului de la Râmnicu-Vâlcea, găsind
asemănare între capul lui Ianus şi cel a]
lui Zeus de pe monetele greceşti, denumind acest tip "Zeus cu dublu cap", ce
ar proveni din sud-vestul DacieF 7. Datarea de azi a acestor manete este între
sfârşitul sec. III a. Ch. şi începutul sec.
II a. Ch.78.
Tipul ce va fi denumit Vârteju-Bucureşti, Moisil îl va plasa între a doua jumătate a sec. I a. Ch. şi sec. I p. Ch.'9,
însă în prezent se optează pentru perioada dintre ultimele trei decenii ale sec.
II a. Ch. şi primele trei decenii ale sec.
I a. Ch. 80 Tipul denumit de C. Moisil
"vrâncean "81 se dovedeşte a fi de tip sârbo-bănăţean, ce are modulul mic şi pas-

mai îndoieşte că tipurile Filip II şi Alexandru cel Mare au fost bătute în vremea
lui Burebista'·ii2. În privinţa aceasta C.
Preda opiniază pentru plasarea celcr mai
timpurii imitaţii în prima jumătate a sec.
III a. ChY 1, iar ca limit3 inferioară cronologică ultimele două-trei decenii ale
sec. I a. Ch.6".
Constanlin Moisil are un merit deosebit pentru că a făcut prima clasificare
tipologică şi cronologică a monetelor dace
găsite până în vremea sa, ţinând cont şi
de factorul geografic, cu erori mai mici
sau mai mari, de înţeles având în vedere
pionieratul în acest domeniu. Corectările
aduse clasificării lui C. Moisil le-am fă
cut după lucrarea lui C. Preda, Monetele
geto-dacilor, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1973, până azi cea mai completă
şi mai bine pusă la punct lucrare despre
acest subiect.
C. Moisil grupează monetele dace în
trei tipuri principale :
1. - mai vechi, imitate direct după
originale
2. - manete imitate după alte imitaţii sau din memorie
3. - manete ce imită denarii şi aşii
romani.
In prima categorie intră tipurile denumite azi Prundu-Jiblea, Ruşi- Vovriesti
şi Tonciu. Pe acestea C. Moisil le plasea;ă
în sec. IV-III a. Ch.n\ iar C. Preda în
ultimele decenii ale sec. III a. Ch. până
în prima jumătate a sec. II a. C.66.
In categoria a doua intră tipurile zise
Aninoasa-Dobreşti

şi

Adâncata-Mănăsti

rea. In privinta tipului Aninoasa-Dobreşti,
C. Moisil se raliază opiniei lui Odăn Gohl,
considerându-1 - dar eronat - cel mai
vechi şi caracteristic dacilor şi ar data
din sec. III-II a. Ch. 67 • C. Preda îl încadrează intre a doua jumătate a sec II
a. Ch. şi începutul sec. I a. Ch.68 Tipul
Adâncata-Mănăstirea este plasat de C.
Moisil tot în sec. III-II a. Ch.69, iar de
C. Preda - intre prima jumătate a sec.

° C.

7
71

Preda, op. cit., p. 213.
BSNR, XV, 1920, nr. 33-36, p. 72.
n ibidem, p. 73-75.
7.! C. Preda, op. cit., p. 295.
74 BSNR, XV, 1920, nr. 33-36, P. 75.
75 C. Preda, op. cit., p. 267.
76 Univ., nr. 201, 25 iul. 1939, p. 1.
71 CNA, XV, 1940, nr. 119-120, p. 248.
78 C. Preda, op. cit.• p. 149
79 Univ., nr. 194, 18 iul. 1939, p. 1.
80 C. Preda, op. cit., p. 244-245.
81 BSNR,
XXXVIII-XLI,
1944,-1947, nr.

nt ibidem, p. 61.
BSNR, XXII, 1927, nr. 61-64, p. 35.
~ C. Preda, op. cit., p. 32.

til

ibidem, p. 33.
BSNR, XV, 1920, nr. 33-36, p. 68-69.
!i6 C. Preda, op. cit., p. 149 ; 153 ; 155 ; 339.
b? BSNR, XV, 1920, nr. 33-36, p. 70.
lill C. Preda, op. cit., p. 274.
ti9 BSNR, XV, 1920, nr. 33-36, p. 70.
M

15

92-95, p. 59-61.
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C. Moisil abordează şi problema monetelor de aur de tip Koson, dar este ambiguu : susţine că dacii nu au bătut deloc manete de aur şi de bronz!' 2 , iar din
argint doar nominale mafi!':l ; dar se opune părerii (susţinută printre alţii şi de V.
Pârvan) cum că aceste manete ar fi fost
bătute de Brutus din tezaurul lui Sadala
II şi se aliniază ulterior ipotezei lui Max
von Bahrfeldt, ce susţine originea lor dacică. ca fiind bătute de un fiu Cotiso al
lui Burebista!'"·

tila foarte groasă ; aceste manete ar fi
ajuns în zona vrânceană în număr foarte

mk' 2•
Tăieturile ce apar foarte frecvent pe
monetele tipului Huşi-Vovrieşti ar avea
un rol mai mult religios, mai ales că zice C. Moisil - s-au găsit în număr
foarte mare pe lJ.ngă izvoare, ca ex votauri, ; totuşi, nu exclude şi ipoteza unei
demonetizări sau a unei controlări a calităţii metalului 8::, cu această ultimă ipoteză fiînd de acord şi C. Preda8"i
Monetele scyphate. găsite mai ales în
zona intracarpatică, Moisil le explică

Monetele romane

această formă datorită inabilităţii meşte

acordă, în raport cu cele prezentate
acum, o mai mică importanţă în
studiile sale, neaducând contribuţii de mare valoare. Lucrările lui C. Moisil sunt
baza te mai ales pe descrierea de manete
(şi catalogarea lor), pe discutarea de tipuri sau de cărţi apărute în timpul său,
fără a interpreta istoric monetele în marea lor majoritate. Nu face nici un studiu al circulaţiei monetelor romane în
Dacia, nici în altă parte.
Dintre monetele romane, cele mai puţin studiate sunt cele republicane, constată doar că sunt cele mai vechi manete romane din Dacia!!;; : se mulţumeşte
să-1 contrc.zică pe Pârvan, ce socotise că
majoritatea tezaurelor de denari republicani -- ce sfârşesc cu anul 45 a. Ch. ar fi fost îngropate de negustori romani
din Dacia, ca urmare a tensiunilor survenite între Burebista şi Iulius Caesar!lii.
Se opreşte asupra unor tipuri de manete ale lui Traian, bătute în urma răz
boaielor cu dacii, ce comemorează victorii ale acestuia!17 . Distinge trei tipuri de
monet!:' de bronz cu legenda Provincia
Dacia din timpul lui Filip Arabul şi încă
un tip, cu aceeaşi legendă, pentru împă
raţii următori, !ncadrând corect aceste

rilor daci ; aceştia ar fi încercat să bată
şi ei tetradrahme, imitate de oraşele pontice, după cele ale lui Alexandru cel Mare
- ce aveau flanul lat - şi, nereuşind,
le-a rezultat acea formă concavă 85 . Imparte aceşti scyphati dacici în două
grupe:
a) mai "ingrijite - ce sunt bătute într-o perioadă de decădere a statului dac ;
b) fără nici o preocupare de a fi înţe
lese81i.
Lipsa legendei de pe imitaţiile dace
s-ar datora faptului că dacii nu cunoşteau
scrierea87 .
Ipoteza lui C. Moisil că slăbirea influenţei macedonene asupra monetelor
dace s-ar datora ostilităţii dacilor faţă de
expediţiile lui Alexandru cel Mare, Zopyrion, Lysimach88 este eronată, dE: fapt
Macedonia în sec. III-II a. Ch. trece
printr-o perioadă de slăbire generală.
Dacii nu au imitat ei înşişi tetradrahmele lui Alexandru cel Mare ci triburile
tracice dintre Dunăre şi Balcani, 89 părere
împărtăşită şi de C. Preda ;!Il' de asemeni,
dacii nu ar fi imitat ei înşişi drahmele
de Apollonia şi Dyrrhachium!! 1•

Le

până

C. Preda, op. cit .• p. 179.
BSNR, XV, 1920, nr. 33--3f>, p. 69; Univ.,
nr. 187, 11 iul. 1939, p. 2.
84 C. Preda, op. cit., p. 115-116.
85 Bul. Şt. Acad.
RPR, nr. 1, 1948, p. 6 ;
Univ., nr. 194, 18 iul. 1939, p. 2.
llli BSNR, XV, 1920, nr. 33-36, p. 73-75.
87 ibidem, p. 77; Bul. Şt. Acad, RPR, nr, 1,
1948, p. 4 ; Bul .•5t. Acad. RPR, 1950, nr. 2-4,
82
63

tom. II, p. 4.
88

Bul.

Şt.

~l ibidem, p. 66 ; Bul.
tom Il, nr. 2-4, p. 6.

Şt.

Acad, RPR, 1950,

w Bul. Şt. Acad. HPR, 1950, tom II, nr.
2-4, p. 6.
fJ4 Univ., nr. 2, 3 ian. 1940, p. 2; BSNR,
XXII. 1927, nr. 61-64, p. 36.
95 Univ., nr. 348, 19 dec. 1939, p. 1..
~1; ibidem, p. 2 ; CNA, XVI, 1942, nr. 123124, p. 72.
~7 Univ., nr. 56, 27 feb. 1940, p. 2 ; Univ .•
nr. 63, 5 mar. 1940, p. 2 ; Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918-1928, vol. lii,
1939, p. 1484 sq.

Acad. RPH, 1950, nr. 2-4, tom.

II, p. 4.

89 Bul. Şt. Acad. R.P.R, 1948, nr. 1. p. 6;
BSNR, XV, 1920. nr. 33-36, P. 72.
9U C. Preda, Monetele ... , p. 342.
91 BSNR, XV, 1920, nr. 33-36, p. 76.

324

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

.

loroşi

ca B. Mitrea, O Iliescu, I. Tahrea,
E. Condurachi, C. Preda, V. Canarache

emisiuni -- ce le consideră just locale intre anii 245-256/7!!1-\. Tot astfel descrie
câteva monete satirice ale împăratului
GallienusH!l, face o scurtă expunere asupra răscoalei monetarilor din timpul lui
Aurelian Hhl şi o mică istorie a monetei romane târzii - din sec. III-IV p. Ch.tnt.

şi mulţi alţii.

ANEXA 1.

LUCRARILE DE NUMISMATICA
ANTICĂ AHE LUI
CONSTANTIN MOISIL

. Concluzii
În general, lucrările şi studiile lui C.
Moisil s-au dovedit corecte şi valoroase
pentru numismatica română. Lipsa de spaţiu şi imensa sa operă ne-au obligat să
insistăm acum asupra limitelor şi erorilor activităţii sale, dar numeroase sunt
şi ipotezele ce s-au menţinut.
Marele său merit îl constituie efortul
depus în descrierea şi catalogarea a zeci
de mii de piese, aflate in colecţia Cabinetului Numismatic, deşi nu a fost un
numismat format ca atare, el învăţând
singur această ştiinţă.
C. Moisil nu a fost un numismat cu
preocupări universale, ci unul al zonei
noastre, el cercetând cu predilecţie monetele fostei Dacii.
1n privinţa metodei sale de lucru, C.
Mo.isil poate fi încadrat la nivelul numismaticii de sfârşit de sec. XIX, menţinându-se la această cotă, pentru că nu
a făcut eforturi în folosirea informaţiei
noi. El utilizează pentru monetele greceşti lucrările lui Pick, Regling şi Strack,
iar pentru monetele romane pe cele ale
lui Cohen. Nu a cunoscut sau nu a folosit lucrările englezeşti Greek Coins from

1 "0 descoperire numismatică la vechiul Arrubium (Măcin)", în Conv. lit.,
XLIII, 1909, nr. 7, p. 751-755.
2 "Descoperirea numismatică de la
Dăeni (jud. Tulcea)", în Conv. lit., XLIII,
1909, nr. 7, p. 11n8-1173.
3 "Monete vechi romane la Tulcea",
în Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice, IIL 1!:110, p. 95.
4 "Cabinetul Numismatic", în Acade-

mia Română. Creşterea Colecţiilor ;
1911, p. 363-385
1912, p. 235-237
1913, p. 194-229
1914, p. 140-183
1915, p. 195-225
1916-1919, p. 288-296
1920-1933/I, p. 1-92
1933/II-1936, p. 1-136
1937, p. 1-30
1938-1942, p. 125
5 "Monete şi tezaure ... ", în BSNR,
X, 191:3, nr. 19, p. 19-22
nr. 20, p. 62-64
XI, 1914, nr. 21, p. 23--27
nr. 22, p. 55-57
XII, 1915, nr. 23, p. 43-44
nr. 25, p. 152-154
XIII, 1916. nr. 27-28, p. 42-43
XV, 1920, nr. 33-36, p. 78-81
XVII, 1922. nr. 41-44, p. 58-62,
XVIII. 1923, nr. 45-48, p. 90-91.
XXI, 1926, nr. 57-60, p. 17-18.:
- această ultimă parte este trecută
cu titlul, "Noi descoperiri monetare în România".
6 "Bogăţia arheologică a pământului
românesc", în Ziarul ştiinţelor populare
şi al călătoriilor, an XIV, 1914, nr. 24, p.
376.
7 "Notiţe arheologice şi numismatice",
în Ziaml ştiinţelor populare şi al călăto
qoiilor, an XIV, 1914, nr. 28, p. 437.

the B1·itish Muscum şi Roman Imperial
Coinage.
A fost preşedintele Societăţii Numismatice Române şi un şef de şcoală, un
deschizător de drum, impulsionând studiile din această direcţie la noi. A înfiinţat Cronic:a Nu"nismatică şi Arheologică
şi Studii .şi Cercetă1·i de Numismatică şi
s-a îngrijit de Buletinul Societăţii Numismatice Române. A organizat Cabinete
Numismatice în muzee şi institute şi a
constituit ';In model pentru numismaţi vaUniv., nr. 228, 20 aug. 1940, p. 2.
CNA, I, 1920, nr. 2, p. 14-16.
Iuu Univ., nr. 319, 19 nov. 1940, p. 2.
101 Univ., nr. 33, 3 dec. 1940, 'p. 2; Univ.,

911
9'J

nr. 340, 10 dec. 1940, p. 2.
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matica Daciei", în CNA, VI, 1925, nr. 6566, p. 64-68.
27 "0 manetă inedită din Histria", în
BSNR, XXI, 1926, nr. 57-60, p. 28-29.
28 "PărPrile lui V. P<:~rvan despre monetele antice din Dacia", în BSNR, XXII,
1927, nr. 6:-G4, o. 30-·14.
29 "Colecţia de monete antice a marelui ban Mihail Ghica", în CNA, VII,
1927, nr. 73-76, p. 51-f13.
30 "Manete dace din Muscel'', în CNA,
VIII, 1928, nr. 83-88, p. 44-45.
31 "Introducere în numismatica Dobrogei", în AnDobr., p. 145-175.
32 "Monetele împăratului Traian referitoare la războaiele cu dacii şi la cucerirea Daciei", în Transilvania, Banatul,
Crişana, Maramureşul 1918-1928, vol.
III, Bucureşti, 1929, p. 14.83-1502.
33 "Monetele împăratului Trai~m referitoare la războaiele cu dacii şi la cucerirea Daciei", în BSNR, XXIV, 1929,
nr. 69-72, p. 11-·38 (este articolul din
numărul p1ecedent. însă modificat).
34 "Cărţ.i fundamentale despre monetele imperiale romane'', în CNA, X,
1934, nr. 97, p. 33-34.
35 ",Determinarea şi clasarea manetelor imperiale romane", tn CNA, XI, 1935,
nr. 101, p. 103-107.
36 "0 colecţie partieulară de manete
vechi (colecţia Josefina Stoicescu n. San
Martin)", în CNA, XI, 1935, nr. 101, p. 108.
37 "Monetele dacilor. Apel pentru colecţionarea şi studierea lor în vederea
publicării unui corpus al monetelor dace",
în CNA, XIII, 1938, nr. 109, p. 30-31.
38 "Sta~erii de aur din oraşele noastre
pontice", în CNA, XIV, 1939, nr. 113114, p. 142-143.
39 "Primele manete care au circulat
la noi", în Univ., nr. 173, 27 iunie 1939,
p. 1-2.
40 "Monetcle dacilor", în Univ" nr.
180, 4 iulie 1939, p. 1-2.
41 "Specimene de manete dace", în
Univ., nr. 187, 11 iulie 1939, p. 1-2.
42 "Alte specimene de monete dace",
in Univ., nr. 194, 18 iulie 1939, p. 1-2.
43 "Cum circulau monetele dace", în
Univ., nr. 201, 25 iulie 1939, p. 1-2.
44 "Oraşul antic Histria. III Monetă
ria", în Univ., nr. 229, 22 august 1939,
p. 1-2.

8 "Cele mai vechi ateliere monetare
de la noi. Atelierele oraşelor pontice", în
Conv. lit., XLIX, nr. 3, martie 1915, p.
293-306.
9 "Manete antice privitoare la evenimente războinice", în BSNR, XII, 1915
nr. 23, p. 49-50.
10 ",Monete antice în staţiunile balneare", în BSNR, XII, 1915, nr. 23, p. 5051.
11 "Numismatica antică şi mormintele
regilor sciţi·', în BSNR, XII, 1915, nr. 26,
p. 172-181.
12 "Numismatica Dobrogei", în Arh.
Dobr., p. 112-123.
13 "Cele mai vechi ateliere monetare
de la noi : Atelierele oraşelor pontice",
in BSNR, XIV, 1919, nr. 29-32, p. 1-24
din anexa de după p. 140.
14 "Importanţa monumentelor monetare pentru cunoaşterea trecutului românesc", în BSNR, XIV, 1919, nr. 29-32,
p. 1-24 din anexa de după p. 140.
15 "Avut-au dacii monete proprii ?",
în Lui Ion Bianu - Amintire din partea
foştilo1' şi

actualilor

funcţionari

ai Aca-

demiei Ro·mâne la împlinirea a şasezeci
ani, Bucureşti, 1916, p. 307-331.)
16 "Monetele dacilor", în BSNR, XV,
1920, nr. ,33-36, p. 58-78.
17 "Monete satirice privitoare la împăratul Gallienus", în CNA, I, 1920, nr.
2, p. 14-16.
18 "Istoria manetei în România", în
CNA, 1, 1920, nr. 3-4, p. 19-23.
19 "Ce1e mai vechi monete din Istros",
în BSNR, XVI, 1921, nr. 37-40, p. 108112.
20 "Din numismatica Olteniei", în Arh
Olt., p. 77-90.
21 "Obiecte de schimb anterioare invenţiei manetei", în BSNR, XVIII, 1923,
nr. 45-48. p. 28-32.
22 "Tradiţiile privitoare la invenţiu
nea manetei" în BSNR, XVIII, 1923, p.
50-54.
23 "O operă numismatică monumentală

(Corpus Numismaticus Italicorum)",

în CNA, IV, 1923, nr. 2, p. 9-10.
24 "Manete primitive", în BSNR, XIX,
1924, nr. 49-52, p. 38-46.
25 "Revolta monetarilor din timpul
împăratului Aurelian", în CNA, VI, 1925,
nr. 55-58, p. 13-16.
26 "Un autor anonim despre numis326
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doniei", în CNA, XVI, nr. 123-124, p.
46-58.
65 "Tezaurele monetare ca izvoare istorice", în CNA, XVI, 1942, nr. 123-124,
p. 68-75.
66 "Monetele arhaice din Olbia", în
CNA, XVII, 1943, nr. 125-126, p. 95111.
G7 "Tetradrahmele oraşului Thasos şi
ale regiunii Macedonia Prima", în CNA,
XVII, 1943, nr. 127-128, p. 149-165.
68 "Les tetradrachmes de Thasos et
de Macedoine !-ere et leur circulation en
Dacie", în Balcania, VII, 1, 1944, p. 322.
69 "Cabinetul numismatic. Un nou tezaur de monete antice". în Biblioteca Academiei Române. Buletin lunar", II, 1947,
nr. 1-2, p. 8-9.
70 "Monetc dace de tip vrâncean. Tezaurul de la Voloşcani", în BSNR,
XXXVIII-XLI, 1944-1947, nr. 92-95,
p. 56-61.
71 "Problema monetelor dace", în
Academia Română. Buletin ştiinţific, seria
C. I., nr. 1, 1948, p. 19-27.
72 "Informaţiuni noi cu privire la originea şi caracterul monetelor dace", în
Academia Română. Buletin ştiinţific, seria C. II, nr. 2-4, 1950, p. 53-65.

45 "Antichităţi din Tomis : III. Manete şi ponduri", în Univ., nr. 264, 26
sept. 1939, p. ?.
46 "Callatia antică; IL Monelăria",
în Univ., nr. 278, 10 act. 1939, p. 2.
47 "Primele manete romane în Dacia",
în Univ., nr. 348, 19 dec. 1939, p. 1-2.
48 "Reprezentarea simbolică a victoriilor militare pe monetde antice, în Buletinul Mu?.eului Milit.ar Naţional,
iii, 1939-1940, nr. 5-6, p.
56-60;
IV, 1940-1941, nr. 7-8, p.
60-64,
49 "Manete dace cu chipul lui Ianus",
în CNA, XV, 1940, nr. 119-120, p. 241249.
50 ,~Manete greco-romane curioase gă
site în Dacia", în Univ., nr. 2, 3 ian. 1940,
p. 1-2.
51 "Monetele lui Traian privitoare la
războaiele cu dacii : a) Monetele emise
de împărat", în Univ., nr. 56, 27 feb. 1940,
p. 1-2.
52 b) "Monetele emise de Senat", în
Univ., nr. 63, 5 martie 1940, p. 1-2.
53 "Comori înstrăinate : Barele monetare din Crasna", în Univ., nr. 172, 25
iunie 1940.
54 "Monetele provinc1e1 Dacia", în
Univ., nr. 228, 20 aug. 1940.
55 "Creştinismul şi moneta", în Univ.
nr. 235, 27 aug. 1940, p. 1-2.
56 "Manete comemorative pentru Constantinopol şi Roma", în Univ., nr. 256
17 sept. 1940, p. 2.
57 "Manete bizantine", în Univ., nr.
291, 22 act., 1940, p. 1-2.
58 "Impăratul Aurelian şi monetarii'',
în Univ., nr. 319, 19 nov. 1940, p. 1-2.
59 "Manete romane târzii", în Univ.,
nr. 333, 3 dec. 1940, p. 1-2.
60 "Aspecte din criza monetară romană", în Univ., nr. 340, 10 dec. 1940,
p. 1-2.
61 "Victorii militare comemora te prin
manete : a) Antichitatea romană", în Univ.
nr. 174, 1 iulie 1941, p. 2.
62 b) "Regii macedoneni", în Univ.,
nr. 181, 8 iulie 1941, p. 2.
63 c) "Romanii", în Univ., nr. 188, 15
iulie 1941, p. 2.
64 "Cu privire la activitatea numisrnatică a lui Filip al II-lea, regele Mace-

COMUNICARI ŞTIINŢIFICE FACUTE
LA SOCIETATEA NUMISMAT/CA
ROMANA IN ŞEDINŢE PUBLICE

73 "Monetele barbare din România şi
româneşti învecinate", în BSNR,
X, 1913, nr. 20, sub titlul "De la societatea noastră", p. 70.
74 "Monete satirice privitoare la împăratul Gallienus", în CNA, I, 1920, p. 16.
75 "Monetele împăratului Traian privitoare la cucerirea Daciei", în CNA II,
1921, nr. 11-12, p. 79.
76 "Cele mai vechi monete din Istros",
în CNA, II, 1921, nr. 18-20, p. 47.
77 "Un tezaur de manete barbare de
argint descoperit aproape de Severin", în
CNA, IV, 1923, nr. 7-8, p. 60.
78 "Monetele împăratului Traian privitoare la războaiele cu dacii şi la cucerirea Daciei", în CNA, IX, 1929, nr. 8991, p. 23-24.
ţările
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86 "P. Septimiu Geta şi oraşele noastre pontice", în CNA, XV, 1940, nr. 1191'20, p. 296 ; şi în Univ., nr. 173, 26 iun.
1940.
87 "Tetradrahmele de argint de tipul
lui Alexandru cel Mare şi cel al lui Lysimac, bătute în oraşul Callatis", în CNA,
XVI, 1942, nr. 121-122, p. 31.
88 "Manete arhaice din Olbia", în CNA
XVI, 1942, nr. 123-124, p. 77.
89 "Monetele din oraşul antic Panticapaeum (Kerci) ; în CNA, XVI, 1942, nr.
123-124, p. 79.
90 "Monetele antice găsite la Bucureşti". în CNA, XVIII, 1943, nr. 125-126
p. 127.
91 "Tetradrahmele din Thasos şi ale
Macedoniei Prima şi circulaţia lor în Dacia", în CNA, XVIII, 1943, nr. 128 ; şi în
Curentul, nr. 5740, 11 mai 1943.
92 "Un tezaur de monete dace găsit
în 1939 la Mănăstirea {jud. Ilfov)", în CNA
XVIII, 1943, nr. 127-128, p. 199.
93 "Unele secrete ale monetăriei romane imperiale", în CNA, XIX, 1945, nr.
135--136.
94 "Monetele dacilor ardeleni", conferinţă ţinută la 1 feb. 1948.

79 .,Completări la monetele împăratu
lui Traian referitoare la războaiele cu dacii şi la cucerirea Daciei ", în CN A, X,
1934, nr. 96, p. 30-31.
80 "Câteva probleme de numismatică antică", în CNA, XII, 1936, nr. 105,
p. 184.
81 "Monetele barbare din Pannonia"
(în legătură cu lucrarea lui R. Paulsen,
Die Munzprăgungen der Bojer)", în CNA
XII, 1936, nr. 108, p. 238 ; şi Univ. 28.1.
1934.
82 "Un mic tezaur de monete barbare
antice descoperit în 1914 la Voloşcani,
jud. Putna", în CNA, XV, 1940, nr. 119120, p. 287 ; şi în Univ., nr. 318, 20 nov.
1934, p. 8.
83 "Monete arhaice greceşti", în CNA
XV, 1940, nr. 119-120 ; şi-n Curentul,
nr. 3307, 16 apr. 1937, p. 2.
84 "Datarea monetelor antice şi medievale", în CNA, XV, 1940, nr. 119-120
p. 292.
85 "Monete barbare cu tipul lui Ianus, găsite în Dacia", în CNA, XV, 1940
nr. 119-120, p. 295, şi în Univ., 31 ian.
1940.

CONSTANTIN MOISIL- NUMISMAT OF THE ANTIQUITY
(ABSTRACT)

The author tries to present the part
of ancient numismatics of the academician Constantin Moisil (1878-1918),
which is a component of his scientific
work. A large number of his studies are
dedicated to the description and identification of the coins ; the cain hoards
were treated very superficially and he
didn't touched the problems concerning
the monetary circulation. He studied especially the problems of coins from Dacia, particularly those of Dobroudja, the
coins of the Dacian tribes and the Roman coins.
He had a large contribution concerning the Dobroudjan numismatics by publishing a lot of monetary finds. He was
also the first who roade a chronological
and typological classification of the Da-

cian coins. The Roman coins were treated more superficially : he described
only coins of some Roman emperors and
he hadn't a major contribution in this
part.
He roade in his studies bigger or smaller errors, but most of them are comprehensibles if we are thinking at those
times of pioneering.
Even he hadn't major works in numismatics, his merit is considerable, because he initiated and he had contributed to the development of the numismatic publications. He had catalogued tens
of thousands of coins and he opened
many ways for the scientific research.
By his personal exemple he formed a
lot of valued numismats, like E. Condurachi, B. Mitrea, O. Iliescu, I. Ţabrea, V.
Canarache etc.
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