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Istoria ca reprezentare
sau
întoarcerea în "paradisul pierdut"
Ionuţ

COSTEA

Se observă în istoriografia românească o inexplicabilă lipsă în orientarea spre interogarea de ordin teoretic
asupra discursului despre trecut, în general prin istoriografie înţelegându-se abordarea cronologică a scrierilor
convergente la un eveniment, fenomen sau problematică istorică. 1 Chiar dacă stârnim anumite orgolii considerăm că
acest dezinteres marchează o lipsa de maturitate specifică unei comunităţi academice aflată într-o perioadă de postideologie totalitară. Pe de o parte, se motivează acest dezinteres prin spaima unei noi grile interpretative, fară relevanţă
In fapt, deoarece prin scrisul profesat istoricul se înscrie într-o anumită perspectivă teoretică, chiar dacă nu şi-o
asumă în mod direct. Pe de altă parte, se poate constata inexistenţa unui cadru instituţional adecvat care să susţină şi
să promoveze o atare cercetare ca obiectiv de bază şi nu doar ca pe o îndeletnicire secundară, una printre altele, în
preocupările ştiinţifice ale cercetătorilor. Această perspectivă poate fi socotită ca o consecinţă a primei remarci, în
România comunistă neîncurajându-se astfel de tentative, istoria fiind un univers simbolic util legitimării puterii
politice şi de aceea înconjurat de "personalităţi" fidele partidului comunist. O altă cauză ar fi lipsa unui dialog
intelectual relevant, absenţa unui dialog ştiinţific care să se îndepărteze de "monologul" enconomiastic, hagiografic.
Ca urmare, dincolo de izolarea "obiectivă" la care este supusă cultura română în general, istoriografia în mod special,
prin "marginalizarea" care o caracterizează, fie că ne place fie că nu, se regăseşte o incompatibilitate cu discursul
istoric occidental. Astfel, s-a pierdut interesul, apetenţa şi înţelegerea sensului unui discurs teoretic orientat spre
edificarea unei cunoaşteri istorice în contextul dezbaterilor culturale, intelectuale ce caracterizează o epocă, în mod
deosebit sfarşitul secolului al XX-lea. Ba mai mult, se disting voci ale unor istorici care neagă importanţa discursului
teoretic, considerând istoria istoriografiei ca pe o "Cenuşăreasă" a istoriei. In cel mai bun caz, istoriografia este
chemată să contribuie la reconstituirea unui climat politico-ideologic din anii totalitarismului comunist, sondarea ei
regăsindu-se din perspectiva istoriei ca document al epocii, ca mărturie a unei "realităţi trecute" (vergangenen
Wirklihkeit). Desigur, acestor cauze specifice spaţiului românesc i se ataşează altele, adevărate locuri comune în
caracterizarea relaţiei dintre istoric şi profesia sa. S-a observat adesea că istoricii nu prea sunt interesaţi de filosofia şi
teoria istoriei. Spre exemplu, în istoriografia britanică, cazul lui Collingwood rămâne singular până la mijlocul
secolului nostru. Istoricii sunt înclinaţi spre judecăţi robuste, ca minţi active, mai degrabă decât speculativi, după
cum comenta M. Bloch în cartea sa despre meseria istoricului, ei iubesc viaţa şi le place să fie absorbiţi în vâltoarea
acesteia 2; ei nu se simt confortabil când teoretizează asupra muncii lor, ci preferă în mod simplu să şi-o îndeplinească
(to do it), riscând să rămână prizonierii ştientismului moştenit din secolul trecut. 3
1

F. Ankersmit, Tropology and History, 1994, p. 103.

2

M. Bloch, Apologie pour 1'histoire ou metier d'histoire, Paris, 1967, p. 13: "L'incomprehension du present nail fatalement de
l'ignorance du passe. Mais il n'est peut-etre moins vain de s'epuiser a comprendre le passe, si l'on ne sail rien du present. J'ai deja
ailleurs rappele 1'anecdote: j 'accompagnais, a Stockolm, Henri Pirenne; a peine arrives, il me dit: <Qu' allons-nous voir d'a bord? II parait
qu'il y a un Hotel de Viile lout neuf. Commencons par lui>. Puis, comme s'il voulait prevenir un etonnement, il ajouta: <Si j'etais un
antiquaire, je n'aurais d'yeux que pour les vieilles choses. Mais je suis un historien. C'est pourquoi j'aime la vie>. Cette faculte
d'apprehension du vivant, voila bien, en effet, la qualite maitresse de l'historien."
1
Paul K. Conkin, Ronald N. Stromberg, Heritage and Challenge. The History and Theory of History, Forum Press, Arlington
Heights, Illinois, 1989, p. 94.
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În rândurile de faţă nu ne propunem decât o modestă şi sumară trecere în revistă a principalelor teorii
interpretative frecventate de istoriografia occidentală în anii '80-'90, cu specială privire asupra a ceea ce se
numeşte "turnura lingvistică" în definirea concepţiei şi scrisului despre trecut.
Peisajul cultural în amploarea sa, s-a orientat în secolul pe care-I traversăm spre utilitarism şi construirea
unei lumi în afara spaimelor şi dezastrelor, în edificarea unei lumi controlată şi sigură. Ca o reacţie în faţa acestei
artificialităţi într-o zonă a interdisciplinarităţii, prin comunicarea istoriei cu antropologia se regăseşte o provocare
a omului contemporan pentru a se apleca spre o "lume naturală",redescoperită în afara inovaţiilor tehnice, o lume
primară, populată de mituri şi poveşti, propusă de paradigma postmodernă. De aici izvorăşte tendinţa istoricilor
de a scrie o istorie-poveste eliberată din chingile tehnicismului identificat în istoriografie de experienţa cantitativă
sau structurală.
Marcându-ne profund proiecţia identitară, istoria a devenit pentru societatea modernă un "călcâi al lui
Ahile". Proclamată drept ştiinţă, integrată umanisticii, istoria a tins să-şi subordoneze spaţiul cunoaşterii sociale.
Însumând un spaţiu interdisciplinar, printr-o perspectivă concertantă dezvoltată în raporturile cu sociologia,
etnologia, psihologia şi antropologia, istoriei i se oferă un nou bagaj conceptual, dar şi semnificaţii reformulate la
nivelul motivaţiilor umane. In acest context se desprind două trăsături marcante. In primul rând se constată o
specializare a istoriei, apunând vremea când istoricii scriau best-sellers şi deveneau figuri publice familiare; iar în
al doilea rând, se constată ocuparea unui statut ştiinţific din partea istoriei. Începutul secolului impune dezbaterea
despre metodă în cercetarea trecutului (Methodenstreit), ştiinţele umane desprinzându-se de tirania fizicii. Exprimată
categoric această opţiune în cuvintele lui H. Bergson ("este o gravă eroare să gândeşti despre societate în acelaşi
fel ca despre natură"), va contura în geografia cunoaşterii două zone distincte şi opozite, Geistwissenschaften şi
Naturwissenschaften. O dată cu "macularea îngerilor" promovată de societatea postindustrială, reduta istoriei a
fost supusă unei redimensionări care n-a atins doar suprafaţa, de altfel într-o permanentă mişcare, ci adâncurile
tectonice, natura disciplinei. Istoria (scrisul istoric) se delimitează de trecut (realitatea trecută) şi este înţeleasă ca
o formă de cunoaştere a cărei stabilitate se resimte subminată de relativism şi perspectivism~ Sunt suspectate şi
puse în discuţie obiectivitatea în cunoaşterea istorică, libertatea anchetei istoricului şi credinţa în continuitatea
dezvoltării istoriei 5. Asaltul se regăseşte în perimetrul filosofiei istoriei sau dinspre pozitivismul logic Ofensiva
cunoaşte o resuscitare în anii '70 prin cartea lui Paul Veyne 6, în spaţiul francez, şi Hayden White 7, în cel anglosaxon şi a fost reactualizată la începutul anilor '80 cu studiul lui Lawrence Stone dedicat resurecţiei naraţiunii în
detrimentul unei istorii hipermatematizate, o istorie cantitativă şi serială sau, în varianta sa cea mai pronunţată,
dezvoltată în cuprinsul literaturii de specialitate din America, sub formula cliometriei. 8 După aproape zece ani, în
primul număr din 1988, editorii revistei "Annales" remarcau simptomele unei crize cu care se confruntau ştiinţele
sociale, reperabilă în abandonarea sistemului global de interpretare, a "paradigmelor dominante" impuse un timp
de structuralism sau marxism, o dată cu refuzul suportului ideologic oferit de acestea. Se adaugă acestei cauze de
perspectivă, una particulară, dar la fel de devastatoare, surprinsă în lipsa ipotezelor de lucru. In ciuda conturării
4 Jean-Francois Lyotard, Condiţia postmodernă, Traducere şi prefaţă de Ciprian Mihali, Editura Babel, Bucureşti, 1993, p. 42:
"Dar prin termenul de cunoaştere ("savoir") nu se înţelege numai un ansamblu de enunţuri denotative; în ea intră şi idei legate de ştiinţa
de-a-face ("savoir-faire"), de ştiinţa-de-a-trăi ("savoir-vivre"), de ştiinţa-de-a-asculta ("savoir-ecouter") etc. Este vorba, în acest caz. de
o competenţă care depăşeşte determinarea şi aplicarea doar a criteriului adevărului şi care se extinde asupra criteriilor de eficienţă
(calificare tehnică), de justiţie şi/sau de fericire (înţelepciune etică), de frumuseţe sonoră, cromatică (sensibilitatea auditivă, vizuală) etc.
Astfel înţeleasă, cunoaşterea ("savoir") este ceea ce face capabil pe cineva să profeseze "bune" enunţuri denotative; dar şi "bune"
enunţuri prescriptive, "bune" enunţuri evaluative ... "
s George G. lggers, New Directions in European Historiography, Wesleyen University Press, Connecticut, 1984, p. 4.
6
P. Veyne, Cum se scrie istoria?, Bucureşti, 1999.
' H. White, !vfetahistory, The Johns Hopkins University Press, Baltimor & London, 1973.
8 Articolul lui L. Stane (personalitate considerată "o figură monumentală a profesiunii", un barometru al schimbărilor operate în
disciplină în Marea Britanie în ultima jumătate de veac) este tipărit în revista "Past and Presenl", apreciată ca o publica~e deschisă
dezbaterilor, susţinătoare a întoarcerii narapunii şi a autorului în orizontul istoriei contemporane. Semnificativ pentru eforturile sale pe
acest plan este schimbarea subtitlului cu care a apărut la început, în 1952, -"A Journal of Scientific History" -după numai şase ani, în
1958, -''A Journal ofHistorical Stadies", cf. M. Hawkins.
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unui peisaj gri istoria era prezentată ca o disciplină încă viguroasă, în măsură să traverseze incertitudinile. Păstrarea
pe 0 linie de plutire se datora strategiei istoricilor de a-şi păstra domeniul într-o mişcare continuă, prin absorbirea
fronturilor deschise de alte discipline (etnologie, sociologie, demografie, antropologie) şi prin promovarea unor
noi teme de investigare (atitudinea înaintea vieţii şi morţii, ritualuri şi credinţe, structuri parentale, formele de
sociabilitate etcY Cu toată siguranţa afişată istoria se resimte într-o "turnură critică", însemnând o schimbare de
paradigmă în delimitarea obiectivelor sale. Este privit cu îndoială proiectul istoriei globale, capabilă să articuleze
la toate nivelele realitatea socială, pretinzându-se renunţarea la modelul totalizant brodelian în favoarea
particularismului, a definirii teritoriale a obiectului de cercetat şi primatul acordat decupajului social. Geografia
umanităţii este dinamitată, rezultând o cartografie în care capătă relevanţă morfologia socială, pluralitatea clivajelor
sociale etc 10
In luările sale de poziţie H. White surpinde o bază metaistorică pentru gândire alimentată de prezenţa unui
"protocol lingvistic şi o imaginaţie poetică" ("lingvistic protocol and poetic imagination"), ceea ce anulează
diferenţa dintre istorie şi filosofia istoriei, iar în cele din urmă modifică fundamentul pe care se proiectează
istoria, având o natură estetică sau morală, mai degrabă decât una epistemologică ("ultimately aesthetic or moral
rather than epistemological grounds") II_
Polemica iscată a cunoscut o consacrare şi instuţionalizare ulterioară prin includerea unei atari tematici la
sesiunile internaţionale şi prin publicarea unor volume şi reviste. Astfel, în 1991, vedea lumina tiparului cartea lui
K. Jenkins intitulată sugestiv "Re-gândind istoria", sintagmă reluată apoi în 1997, în titulatura unei reviste care îşi
propune în mod programatic să fie un for de dezbatere pentru istorici în privinţa aspectelor ridicate de întâlnirea
dintre istorie şi postmodernism. 12 Proiectată ca un spaţiu-dezbatere, prin subtitlul pe care şi-! ataşează, "The
Journal of Theory and Practice", publicaţia mărturiseşte un efort de cuprindere a reperelor teoretice în scrisul
istoric, o dizolvare a teoriei în practică ("să arătăm cum aceste chestiuni - reconstructivism, constructivism,
deconstructivism n.n. - pot fi demonstrate prin scrierea trecutului"I 3). Pornită din iniţiativa unei prestigioase
edituri londoneze, revista s-a născut prin concursul a trei istorici (A Munslow, K. Jenkins, P. Joyce) care s-au
impus în ultimul deceniu prin contribuţii temeinice şi sistematice în domeniul teoriei istoriei. Iniţiativa apariţiei
noii reviste este asumată de editura Routledge, când în vara anului 1995, conducătorul comisiei de istorie,
H. McCallum i-a invitat pe cei trei teoreticieni ai istoriei la o discuţie de principiu legată de publicarea unei reviste
care să oglindească schimbările petrecute în evaluarea naturii istoriei pentru lumea contemporană Ulterior au
elaborat un chestionar, răspândit în Europa şi America, menit să testeze opiniile istoricilor cu privire la starea
actuală a disciplinei. Din răspunsurile primite se desprind câteva constante: i se impută postmodernismului plasarea
istoriei într-o zonă ambiguă, a reprezentării; neputinţa acceptării colapsului semnificaţiei; obedienţa faţă de mitul
istoricului neangajat; persistenţa într-un singur registru al explicării, cel al contextualizării, bazată pe simpla
inferenţă. Se conturează, pornind de la aceste observaţii, prezenţa istoriei într-o "stare de flux" ("history today as
existing in a state oftlux")I 4 . Intr-o primă instanţă, putem observa, chiar dacă rămânem la un nivel formal, că prin
regândirea istoriei se are în vedere modificările petrecute în natura cunoaşterii istorice şi nu doar dezbaterea unor
inovaţii izvorâte dintr-o schimbare de generaţii sau datorate unei simple îmbogăţiri a spaţiului documentar.
Semnificaţia dezbaterii este una profundă, fiind interogată paradigma generală a cunoaşterii în care se poziţionează
şi îşi găseşte resursele istoria. Istoriografia contemporană, în programul revistei, este predominată de anxietate
("present hight anxiety"), o anxietate stimulată de două considerente: primul este rezultatul dezbaterii din interiorul
disciplinei referitoare la studierea şi reprezentarea trecutului; cel de-al doilea cade sub incidenţa a ceea ce Peter
9
R. Chartier, Le monde comme representation, în voi. "Au bord de la falaise. L'histoire entre certitudes el inquietude··, Paris,
1998, p. 67-69.
10
Ibidem, p. 71-72.
11
H. White, Metahistory, p. 37.
12
A. Munslow, Editorial, în "Rethinking History", I ( 1997), nr. 1, p. 3: "a need for a forum which will bring together in one place the
non-sectarian questioning of the eslablislunent of ideas and methods in our reconstruction, construction, and deconstruction of the past".
13
Ibidem.
1
'/bidem, p. 1.
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Burke numea memorie socială, interesată în organizarea trecutului ca memorie publică. Prin urmare, istoria este
înţeleasă ca o "formă de nara~une" ("history is a form of narrative"), desprinzându-se de presupoziţia empiristă
că limbajul oglindeşte obiectele şi că, astfel, reprezintă realitatea trecută într-un mod adevărat. De la un proces de
studiu/cunoaştere integrat cultural istoria devine prezenţa unei conştiinţe ideologice de sine ("ideologically selfconscieous") şi o auto-reflecţie epistemologică şi istoriografică ("epistemollogically and historiographically selfreflexive"). Se impune, în acest mod, perspectiva enunţată de M. Foucault în termenii căreia istoria este un
discurs cultural al cunoaşterii, implicând structurile societăţii şi, deopotrivă, convenţii culturale. Recunoscând
cunoaşterea ca un produs creat/distorsionat de limbaj, editorii acceptau că istoria este rodul cunoaşterii noastre
asupra trecutului. Cunoaşterea, după cum sesiza Derrida, nu depinde doar de concepte şi text (în sensul de praxis),
ci mai ales de relaţia cu forma înregistrării trecutului, de ideologie, putere şi manifestările sale sociale şi
instituţionale. 15

Teritoriul istoriei apare dintr-o perspectivă tridimensională. In primul rând dintr-o perspectivă epistemologică
se sesizează renunţarea la cartezianismul eului transcedental, la apelul istoricului la valori polarizatoare precum
adevărat/fals şi revenirea la aristotelism, la un aristotelism eliberat de valenţe ierarhizatoare în ceea ce priveşte
cunoaşterea, particularismul şi universalismul ne mai fiind criterii de departajare valorică. Aceasta perspectivă
înseamnă o revenire la morală, la dimensiunea etică a istoriei, istoricul oscilând în judecarea trecutului pe
coordonatele binelui şi răului. Valorile morale se definesc prin limbaj, cel ce operează diferenţa între forma de
viaţă a omului şi viaţa de turmă a anumitor specii de animale. Limbajul distinge între comunicarea naturală
definită de expresia "propriei situări" şi ceea ce determină "cele folositoare şi cele păgubitoare". De asemenea,
vocabularul istoricului cunoaşte o redimensionare, el nu-şi mai propune să înţeleagă şi să explice trecutul, ci să-I
descrie şi să-I reprezinte. Această deschidere propusă de filosofia istoriei în proiectarea realităţii trecute în scrisul
istoric sub forma reprezentării semnalează participarea la dialogul dominant din contextul filosofiei cunoaşterii
Reprezentarea pretinde încorporarea a două segmente, a obiectului-realitate, pe de o parte, şi a obiectului-imaginat
(a imaginii păstrată în mintea noastră despre acest obiect), pe de altă parte. Stabilizată la acest nivel, reprezentarea
distinge între o prezenţă interioară şi alta exterioară, ambele creatoare de semnificaţii. In termenii lui P. Ricoeur
reprezentarea este înţeleasă ca o reduplicare a prezenţei, ca o re-prezentare a prezenţei ("as the reduplication of
presence, as the re-presenting ofpresence")'"· Modernitatea a impus o congruenţă la nivelul ariei semantice între
reprezentare şi mimesis, această echivalenţă sugerând în profunzime raportul dintre obiect şi semn fundat pe
imitaţie. Sensurile mimesis-ului se circumscriu unor sisteme filosofice separând utilizarea noţiunii într-o perspectivă
aristotelică de cea platonică. Platon foloseşte adesea acest cuvânt interpretându-1 ca o redublare a prezenţei, opera
de artă şi limbajul fiind descrise ca şi copii palide ale lucrurilor, în timp ce însăşi lucrurile împrumută semnificaţia
din modelele absolute şi incomprehensibile, Ideile. Intr-o perspectivă aristoteliană se consacră o dublă ruptură de
această interpretare 17 . În primul rând, pentru Aristotel mimisis-ul are loc doar în aria acţiunilor umane, a poesisului
("for Aristotel, there is mimesis only where is poesis"). În al doilea rând, departe de a produce o imagine ştearsă
a lucrurilor preexistente, mimesis-ul promovează o augmentare de semnificaţie în câmpul acţiunii ("mimesis
brings about an augementation of meaning in the field of action"). Această mutaţie în semantica noţiunii de
mimesis este legată de apropierea de artă din punctul de vedere al discursului, sau de ceea ce numim astăzi prin
teoria naraţiunii. In interiorul acestui micro-univers al discursului, mimesis-ul se ilustrează în contextul acţiunii
umane, producând o imitare a poesisului, o activitate productivă, este activitatea prin care sunt distribuite incidenţele
într-un plan; această activitate de angajare coerentă a fost numită de Aristotel ca mythos 18 . P. Ricoeur distinge în
Ibidem, p. 2-3; se ilustrează in mod exemplar aceasta observatie a lui Derrida în cazul istoriei orale- cf. A. Portelli, What make
difference in oral history?, în Oral History Reader, New York, 1998, p. 312-328. Complexitatea discursului despre trecut remarca
prezenta a trei optiuni majore pentru istoricul contemporan: reconstructivismul, constructivismul şi deconstructivismul. Pentru o mai
largă prezentare vezi: A. Munslow, The Routledge Companion to Historical Studies, London and New York, 2000, p. 53-55, 69-73; idem,
Deconstructing History, London and New York, 1999.
16
P. Ricoeur, Mimesis and Representation, în voi. "A Ricoeur Reader: Reflection and Irnagination", edited by Mari o J. Val des,
New York, London, 1991, p. 137.
17
·
Ibidem, p. 138.
15
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analiza pe care o întreprinde trei tipuri de mimesis: capre-înţelegere a ceea ce acţiunea umană este, în dimensiunile
sale semantice, simbolice şi temporale; ca producătoare de semnificaţii în acţiunea unei cvasi-lumi printr-o activitate
constructivă, ea nu mai este o simplă replică a acţiunii, această construcţie reprezintă o schemă inteligibilă (textul
narativ achiziţionează o autonomie semantică fundamentată în trei direcţii: presumarea intenţiei autorului;
capacitatea auditorului de o înţelege; şi prin geneză ca un produs condiţionat socio-cultural); ultimul tip, se plasează
la intersecţia lumii textului cu lumea ascultătorului sau a cititorului, a receptorului. 19
·
Discuţia aceasta a fost recepţionată de istorici şi ilustrată în dezbateri teoretice semnificative. Tensiunea se
concentrează, scria într -un studiu R. Chartier20 , între obiectivitatea structurilor (obiectivite des structures) -teritoriu
al istoricului în siguranţă, unde se folosesc masiv documente şi serii cantitative, date cuantificabile, şi unde se
pretinde reconstituirea societăţilor într-un mod apreciat ca veritabil- şi subiectivitatea reprezentărilor (subiectivite
des representation) - care se ataşează altei istorii văzută ca discurs şi distanţată de prezentarea realităţii.
Reprezentarea colectivă apare ca o matrice practică în care se construieşte lumea socială. Ceea ce articulează
această întoarcere la M. Mauss şi E. Durkheim şi la noţiunea de "reprezentare colectivă" este conceptul de
mentalitate. Ca urmare, susţine R. Chartier, se recomandă trei modalităţi de raportare la lumea socială: munca de
clasificare şi de decupare ce produce configuraţii intelectuale multiple prin care realitatea este reconstituită în
mod contradictoriu de diferite grupuri din cuprinsul unei societăţi; apoi, sunt avute în vedere practicile care
vizează recunoaşterea unei identităţi sociale, înţeleasă ca o manieră proprie de a fi a lumii, semnificată simbolic în
statut şi rang social; în fine, formele instituţionalizate şi obiectivizate graţie "reprezentărilor", marcând un mod de
existenţă perpetuu al grupului, comunităţii sau clasei sociale. Din aceste aliniamente se deschide o dublă viziune,
una, care interceptează construirea identităţii sociale ca rezultat al unui raport de forţe între reprezentările impuse
prin cei care au puterea şi aceea produsă de fiecare comunitate în parte. Cealaltă perspectivă consideră decupajul
social obiectiv ca o traducere a creditului acordat reprezentării pe care fiecare grup social şi-o dă. 21
O a doua coordonată care trebuie avută în vedere este metodologia istoriei şi noţiunile şi conceptele puse în
circulaţie de aceasta. Se observă, dincolo de obstinaţia unor istorici de a fundamenta caracterul ştiinţific al propriei
discipline apelând la temeinicia metodelor utilizate în cercetarea trecutului, că prin dinamica majoră descrisă de
preocupările istoricilor în ultimele decenii, inovaţiile sunt permanente sub raport metodologie, frontierele fiind
mereu împinse spre teritorii noi. Această dinamică a fost remarcată prin compararea frecvenţei conceptelor
fundamentale în discursul istoric din anii '60 faţă de anii '80, când s-a putut constata că doar noţiunile de spaţiu şi
timp sunt prezente în ambele cazuri, celelalte concepte fiind complet schimbate.
Cea de-a treia dimensiune se trasează din perspectiva raportului dintre istorie şi ideologii. Refuzarea
ideologiei totalizatoare, sau ceea ce desemna "sfârşitul istoriei", conduce la o multiplicare a ideologiilor, istoricul
fiind prin natura lucrurilor angajat social. Societatea este înţeleasă în termenii lui M. Foucault, ca un câmp de
forţe compus din multiple centre de putere.
Astfel structurată consepţia despre istorie, postmodemismul dezvoltă o formă radicală de scepticism şi
acceptă ca o condiţie definitorie negarea interceptării trecutului ca realitate obiectivă. Renunţarea la adevărul
obiectiv, universal, dă naştere unei perspective relativiste asupra descrierii şi interpretării experienţelor trecute, în
egală măsură, privind cu suspiciune orice încercare de construcţie narativă în termenii căreia societatea umană
sau istoria este înţeleasă. Detaşarea de construcţiile narative este în fapt o detaşare de filosofiile totalizatoare ale
secolului al XVIII-lea, în general o abandonare a hegelianismului sau a tradiţiei creştine. Apropiind~:~-se de Nitzsche,
Wittgenstein şi lunga tradiţie a filosofiei sceptice, postmodernismul neagă calitatea şi ierarhia cunoaşterii conturată
în dezbaterea dintre ştiinţă şi artă. Cunoaşterea este rezultatul unui proces care implică prezenţa observatorului şi
18

Ibidem: "He- Aristotel n.n.- Uses the tenn mythos strictly- atleast in the Poetics- to designale the working of mimesis, thal
is, lhe act of composing, bringing logether, and arranging the incidents into a unique and complete action. Thus, chapter six ofthe Poetics
defines mythos as synlhesis ton progmaton, thearrangement ofthe incidents."
19
Ibidem, p. 140-152.
20
R. Chartier, An bord dufalaise, p. 77.
21
Ibidem, p. 78.
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a naturii (în cazul istoriei a realităţii trecute), această interfe~enţă a. cerc~tătorului dete_rminând ~~ P.~n c.unoaştere
să nu putem reflecta realitatea, trecutul "aşa cum a fost" (wte es etgenthch gewesen) m t:_rmen~1 ştnnţe~ moder~e
definite în veacul al XIX-lea. Mai degrabă este creată în procesul de cunoaştere o noua realitate la mtersecţ1a
trecutului-eveniment cu prezentul-poveste al autorului. Astfel istoria este înţeleasă ca o serie de discursuri despre
lume, ele nu creează această lume, dar apropiindu-se de ea îi conferă deplina semnificaţie pe care o posedă. Istoria
şi trecutul există independent unul de altul, realitatea poate f1 percepută în mod diferit de geografi, sociologi,
economişti, artişti, în timp ce în interiorul fiecărei discipline se consacră interpretări diferite, determinate sincronie
sau diacronic 22
Un alt factor care marchează relativizarea cunoaşterii este limbajul, având rolul de a media şi a determina
realitatea. In această ipostază textul şi realitatea sunt două entităţi aflate în interacţiune, dar care au propria
autonomie. Textul nu oglindeşte în mod simplist realitatea, nu este o fotografie a acesteia, ci mai degrabă o
re-construieşte într-un orizont specific comunicării, unde cuvintele capătă semnificaţie printr-o proprie
referenţialitate a textului. Dintr-o astfel de perspectivă, lumea văzută ca text, iar istoria înţeleasă ca reprezentare,
istoricii trebuie să abandoneze studierea istoriei având ca obiect trecutul, principala lor preocupare unnând a fi
studierea trecutului-text din universul teoriei literare. H. White, campionul rolului limbajului, transferă interesul
istoricului de la istoria limbajului la istoria ca limbaj. Această provocare de examinare a textului istoric ca un
artefact literar impune o delimitare între istorie şi poveste. Istoria utilizează faptele, evenimentele, construind o
naraţiune, o poveste. Scrierea istoriei recurge la tehnicile literare, textul fiind construit cu un început, un sfarşit
după un anumit plan. O astfel de atitudine solicită un angajament al istoricului, prin urmare o manipulare a
faptelor şi evenimentelor într-o structură narativă. Evenimentele în sine pot avea o valoare neutrală, dar cuprinderea
lor într-o poveste le acordă un potenţial imaginar. Apelul la surse, pe baza cărora se caută anihilarea tensiunii
dintre povestea-adevărată, obiectivul primordial pentru istoricul modernist, şi povestea-"reprobabilă", încărcată
cu un potenţial de instabilitate, provenind de la autor şi cititor deopotrivă, defineşte în termenii modernităţii
conceptul de autoritate, ceea ce creează relevanţă din perspectiva istoriei oneste şi credibile. Această chestiune
este clar exprimată de Arnaldo Momigliano care afirma_ că "întreaga metodă modernă în cercetarea istoriei este
fundamentată pe distincţia dintre autoritatea originală şi cea derivată". Diferenţa dintre sursele primare şi secundare
nu face decât să elimine din atenţia istoricului a "celorlalte" izvoare ale discursului ("other source of discourse") 23
Înţelegerea conceptului de other source se explică prin cuprinderea scrisului istoric într-o determinare culturală şi
ca rezultat al unor convenţii lingvistice derivate din ceea ce s-a numit retorică ("is the product of complex cultural
form and deep-seated linguistic conventions")24 . Din această perspectivă inventarea istoriei ca adevăr nu mai are
nici o relevanţă în legătură cu onestitatea şi profesionalismul cercetătorului. Standardul onestităţii şi
profesionalismului trebuie căutat în acurateţea acestor convenţii, în măsura în care ele permit sau exclud apropierea
selectivă a trecutului. Datele istorice nu se găsesc în izolare, orice obiect sau text care odată a fost identificat drept
un material pentru istorie este deja implicat în mod hotărâtor într-un sistem cultural. Astfel, capătă sens cuvintele
medievistului Nancy Partner care nota: "Arhivele conţin numeroase lucruri interesante, dar Adevărul nu este
inclus printre ele."
În acest orizont se desprind trei caracteristici semnificative pentru istorie: între autor şi actorul istoriei nu
se mai poate face o delimitare certă, textul nu mai are o unică semnificaţie şi dispariţia teleologiei.
Privit ca o perspectivă pesimistă, postmodernismul, îl absolvă pe istoric de cartezianism şi de problemele
epistemologice izvorâte din aceste aliniamente, propunând în termenii lui F. Ankersmit un nou vocabular prin
care trecutul este receptat, înlocuind înţelegerea şi explicarea cu interpretarea şi reprezentarea realităţii trecute.
Astfel, eliberat de stigmatul păcatului originar, curiozitatea reflexivă a ego-ului transcedental cuantificată de
antiteza adevărat/fals, istoricul se adăposteşte într-o linişte a împăcării cu sine. Nu este vorba de o resemnare, mai
K. Jenkins, Re-thinking History, London, New York, 1991, p. 5.
Hans Kellner, Language and historical representation, în voi. "A Reader History of Postmodernism", edited by K. Jenkins,
New York, 1997, p. 128.
24
Ibidem, p.l27.
22
23
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degrabă

o abandonare a superbiei ştiinţifice care pretindea elaborarea unor concepte generale de receptare a
chiar dacă ele erau văzute în diferite arii temporale (durata lungă, conjunctura şi timpul evenimentului).
Din acest punct de vedere pesimismul nu înseamnă decât conştientizarea derizoriului, marginalului şi irelevantului
care compun viaţa oamenilor în toate timpurile. În alte cuvinte, nu este decât o reîntoarcere la înţelepciunea
biblică: "Deşertăciune a deşertăciunilor, totul e deşertăciune." Prin această poartă istoricul se poate întoarce în
"paradisul pierdut".
realităţii,
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romane din Transilvania

Sorin NEMETI

"Man is a social being and does not prefer ta li ve in a state of anarchy"
Robert Faris
Scopul ultim al oricărui studiu istoric este, în mod necesar, reconstituirea cât mai completă a vieţii unei
societăţi umane, sub toate aspectele sale. Pentru romanitatea din fosta Dacie transilvană acesta rămâne un deziderat,
dat fiind faptul că izvoarele literare lipsesc, singurele informaţii, lacunare şi opace prin natura lor, oferindu-le
arheologia. Este documentată arheologic persistenţa unei populaţii romanice aici, dar pentru a reconstitui habitatul,
aspectele de viaţă socială sau cotidiană, imaginaţia istoricului este solicitată la maximum. Putem vorbi pentru
această epocă de "reconstituirea istorică variabilă" a cărei expresie sunt imaginile virtuale generate de autori pe
parcursul unui secol de scris istoric românesc, ~ela A. D. XenopollaAiexandru Diaconescu (imagini ce oscilează
între reconstituiri istorice propriu-zise şi scenarii utopic-ucronice ).
Lipseşte pentru tratarea acestei perioade puţin cunoscute instrumentarul metodologie. Metoda de lucru
este empirică, comparativă doar în subsidiar: sunt catalogate piesele arheologice ce au analogii formale în civilizaţia
romană târzie (metodă comparativă). Însă, pentru reconstituirea propriu-zisă metoda este pur empirică, neexistând
situaţii perfect similare. Ponciful ce revine cu obstinaţie în tratarea situaţiei oraşelor romane după retragerea
aureliană este postularea unei ruralizări cvasi-complete a fostelor oraşe romane 1 şi întoarcerea la forma ancestrală
1 Fonnularea acestei teorii a ruralizării fostelor oraşe întâlnită la A.D. Xenopol, Istoria Românilm; I, Bucureşti, 1985, p. 234,
236; Nicolae Iorga, Istoria Românilor, II, Bucureşti, 1936, p. 77, 78; C.Daicoviciu, La Transylvanie dans 1'antiquite, Bucarest, 1945, p.
234; D. Protase, Problema continuită,tii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 133; R. Florescu, în 1. Miclea,
R. Florescu, Daca-romanii, II, Bucureşti, 1980, p. 201, 202; E. Chirilă, N. Gudea, Economie, popula,tie şi societate în Dacia intracarpat1că
în primul secol după abandonarea provinciei (275-380 e.n.), în ActaMP, VI, 1982, p. 132; D. Protase, Considerations sur 1'urbanisme
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de organizare socială: obştea sătească. Un alt punct asupra căruia majoritatea istoricilor au căzut de acord (cu
excepţia intermezzo-ului reprezentat de C. Daicoviciu şi a emulilor săi 2 privind pătrunderea goţilor în estul
Transilvaniei încă de la sfârşitul secolului III d.Chr.) invocîndu-se argumente diverse, de natură istorică 3 sau
arheologică4 , este absenţa populaţiilor migratoare (goţi) din Transilvania primului secol de după abandonarea
provinciei. Această temă, încadrabilă în complexul continuităţii românilor şi al etnogenezei poporului român, a
fost obiectul discuţiilor contradictorii pe tărâmul reconstituirii istorice între istoriografiile română şi maghiară.
Această temă recurentă, absenţa goţilor din fosta Dacie în secolul IV d.Ch., a fost susţinută fie prin argumente
extrase din izvoarele literare antice (Bogdan Petriceicu Haşdeu, AD. Xenopol), fie prin interpretarea datelor
arheologice, şi anume datarea târzie a necropolelor de tip Sântana de Mureş- Cerneahov din Transilvania (fie în
a doua jumătate a secolului al IV-lea, fie la sfârşitul secolului IV şi începutul secolului V d.Chr.). Această concluzie
generală şi este acceptată de majoritatea istoricilor români, astfel secolul al IV-lea pe teritoriul fostei Dacii este
considerat epoca unei romanităţi în proces de decadenţă, ferită de intruziunile barbare 5 Metodologie acceptarea
acestei concluzii are o importanţă majoră pentru că permite atribuirea pieselor arheologice importate din Imperiul
Roman, databile în secolul IV d.Hr., doar populaţiei provinciale rămase aici după retragerea aureliană, fiind
eliminată posibilitatea ca acestea să aparţină unor populaţii barbare stabilite la frontierele Imperiului. Având în
vedere dificultăţile unei asemenea interpretări unilaterale, cât şi fragilitatea cronologiei stabilite de Kurt Horedt
pentru necropolele de tip Sântana de Mureş - Cerneahov, nu putem fi de acord că în secolul IV, mai ales în a doua
jumătate, Transilvania este locuită în mod exclusiv de populaţia provincială rămasă aici după retragere. În plus,
reconstituirea vieţii populaţiei romanice din fosta Dacie în secolul IV este supusă unor influenţe deformante, fiind
integrată în complexul mitologizant al continuităţii românilor. În acest complex mitologic, analizabil structural,
existenţa sau non-existenţa populaţiei romanice în fosta provincie este un factor invariant, o problemă centrală a
sistemului mitic, un mitem central. Cele două dezvoltări divergente se datorează unei duble exegeze a textelor
antice referitoare la retragere (o exegeză a istoriografiei maghiare, urmată de o exegeză inversă românească),
precum şi unor interpretări unilaterale a izvoarelor arhelogice.
O altă problemă dezbătută în analiza societăţii intracarpatice în secolul IV d. Chr. sunt diferenţele de cultură
materială între zona estică şi zona vestică a fostei provincii Dacia, diferenţe sesizate de Kurt Horedt care postulează
existenţa în sud-estul Transilvaniei a aşa-numitei "culturi Sfântu Gheorghe" 6 . Alte opinii susţin inexistenţa
elementelor definitorii ale acestei culturi şi vorbesc despre uniformitatea culturii materiale în zona rurală a
romain en Dacie el sur son sort au cours de la peri ode de lransition au feodalisme, în Orizonturi daca-romane, Cluj-Napoca, 1995, p.
389; despre caracterul relativ al acestei ruralizări şi mentinerea acestor localităţi ca centre meşteşugăreşti şi comerciale v. E. Chirilă, N.
Gudea, op. cit., p. 130-131: H. Daicoviciu, Etnogeneza românilor, în Naţiunea română. Geneză. Afirmare. Orizont contemporan, Bucureşti,
1984, p. 155; Ligia Bârzu, în Ligia Bârzu, Stelian Brezeanu, Originea şi continuitatea românilor. Arheologte şi tradi,tie tstorică, Bucureşti,
1991, p. 198.
~Pentru pătrunderea goţilor în estul Transilvaniei încă de la sfârşitul secolului III d.Chr.: C. Daicoviciu, La Transylvame ... ,
p. 184, note 2, p. 200, p. 241; Jdem, Le probleme de la continuite en Dacie. Observations et precisions d'ordre historique et archeologique,
în Dacica, Cluj, 1970, p. 489, 495, 496; Gh.I. Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român, Bucureşti, 1940, p. 98-99; M. Macrea,
l iaţa în Dacta romană, Bucureşti, 1969, p. 474.
J Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Dina Filma- Go,tii şi Gepidii în Dacia, Bucuresci, 1877, p. 4-9; A.D. Xenopol, op.cit., p. 219,220, 221.
4
Pentru datarea târzie a vestigiilor Sântana de Mureş- Cerneahov în Transilvania vezi I. Ioniţă, Contribuţii cu privire la cultura
Sântana de Mureş- Cerneahov pe teritoriul Republicii Socwliste România, înArheologia Moldovei, 4, 1966, p. 240; K. Horedt, Unele
probleme privind răspândirea culturii Sântana de Mureş- Cerneahov în România, în SCJ~; 18, 1967, 4, p. 580- susţine pătrunderea
goţilor în Transilvania după 376 d.Chr. Şi datarea cimitirelor de tip Sântana de Mureş- Cerneahov din Transilvania la sfărşitul secolului
IV- începutul secolului V d.Chr. cu argumente extrase din analiza tipologică a artefactelor p. 580-581 şi 586-587, datare acceptată
actualmente de majoritatea cercetătorilor; pentru o datare după 375 d. Chr. şi V. Bierbauer, Archeologia e storia dei Goti de/ 1al IV secolo,
în 1 Goti, Milano, 1994, p. 44 sqq.; pentru o interpretare diferită- pătrunderea goţilor în Transilvania în deceniul4 al secolului IV d.Chr.
Vezi R.Harhoiu, Romaniei şi migratori în Dacia transilvană în secolele IV-v7!, în Academia Română Memoriile Secţiei de Ştiinţe
Istorice, seria IV, tom XII, 1987, p. 139, şi încetarea culturii Sântana de Mureş- Cerneahov în Transilvania la sfârşitul secolului IV d.Chr.
5
E. Chirilă, N. Gudea, op.cit., p. 128-129.
6
K. Horedt, Siebenbtirgen in spătromischer leit, Bukarest, 1982, p. 73, 76 sqq.
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Transilvaniei 7, sau imposibilitatea stabilirii unei demarcaţii absolute între jumătatea vestică şi estică a Transilvaniei 8,
falie care să prelungească în secolul IV diferenţele între zona vestică, urbanizată şi romanizată a provinciei Dacia
şi zona estică, rurală şi slab romanizată. În cadrul culturii romane târzii din Transilvania se întâlnesc într-adevăr
două aspecte: unul rural (aşa-zisa "cultură Bratei") şi unul urban, impropriu numit "subcultura urbană" 9 . Un
aspect specific al civilizaţiei de factură romanică este sesizabil în fostele centre urbane ale provinciei Dacia, fără
să existe suficiente elemente pentru a defini o cultură arheologică. În condiţiile disoluţiei civilizaţiei de factură
romană din Transilvania se constată şi o involuţie accentuată a acestor foste centre urbane. Marota literaturii de
specialitate este ruralizarea acestor oraşe fără să se precizeze foarte exact ce înseamnă acest proces în secolul IV
d.Chr., fără să existe un set de criterii pentru circumscrierea dihotomiei urban-rural în această epocă istorică.
În vederea nuanţării evoluţiei (involuţiei) şi a formelor de organizare a acestor centre pe parcursul secolului
IV d.Chr. vom încerca analizarea a trei tipuri de spaţii consacrate, fiecare cu un regim diferenţiat. Vom încerca să
stabilim care a fost, după retragerea aureliană, destinul spaţiului public central (forum), al spaţiului religios (templul),
precum şi al spaţiului citadin propriu-zis (spaţiul intra pomerium). Demersul nostru este în principal de ordin
teoretic şi se datorează interpretării parcimonioase a materialului existent până la această dată.
Forum
Grecii şi romanii introduc o mare inovaţie: aceea de a construi o piaţă publică iar în jurul ei un oraş izolat
de câmpul înconjurător. Polis-ul nu este doar un ansamblu de case de locuit, ci un loc pentru reuniuni civile, un
spaţiu amenajat pentru funcţii publice. Toate oraşele Daciei romane, chiar şi unele aşezări rurale cu organizare
cvasi-municipală, au avut fora. Forul este sediul magistraţilor municipali şi al senatului orăşenesc (ordo
decurionum), aici se află sediile diferitelor collegia urbane, uneori o piaţă comercială (macellum), iar în curtea
deschisă centrală (atrium) şi sub porticele ce o flanchează se ridică statuile unor principes, legati Augusti, patroni,
evergetai etc 1 c Ce s-a întâmplat cu fora oraşelor dacice după retragerea aureliană? Săpăturile arheologice relevă
o locuire modestă în aşa-zisa "basilică vestică" a Palatului Augustalilor 11 , de fapt în porti cui de pe latura de vest al
forului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 12 În ambele portice s-au găsit urmele unor cuptoare (f), dar în cel de
vest un zid construit din piatră nefasonată şi lut delimitează o cameră mică (6). În imediata apropiere a încăperii
mai mici (6) trece un canal descoperit pentru evacuarea apei. Aceste amenajări modeste din forul Coloniei Dacica
au fost datate în epoca de după retragere şi puse pe seama populaţiei urbane rămase pe loc. Dezafectarea marilor
edificii publice şi pierderea funcţionalităţii lor originare după retragere i-au determinat pe istorici să vorbească
despre o deplasare a locuirii dinspre centru spre periferie, mişcare continuată cu deplasarea din fostele centre
urbane spre mediul rural. Alături de aceste slabe indicii arheologice, mai există un argumentum e si/entio care ne
arată că forul îşi pierde rolul său de spaţiu public în această epocă: şi anume, inexistenţa pe teritoriul fostei Dacii
transilvane a inscripţiilor lapidare onorifice (altare, baze de statui etc.) în epoca romană târzie. Practica dedicării
inscripţiilor continuă pe parcursul secolului IV în provinciile romane, iar la nordul Dunării în zona recucerită de
C. Opreanu, Elemente ale culturii materiale dacice şi daca-romane târzii (sec. lli-Wp. Ch.). în EphemNap, III, 1993, p. 245247. 257-257.
8
Ligia Bârzu, Stelian Brezeanu, op.cit., p. 197.
9 R. Florescu, Cultura daca-romană. în 1. Miclea, R. Florescu, op.cit., p. 201.
10 DA, II.2, 1896, s.v.forum (H. Thedenal), p. 1278, p. 1316-1320.
11 C. Daicoviciu, Fouilles de Sarmizegetusa. Deuxieme compte-rendu (1925-1928), în Dacia, III-IV. 1927-1932, p. 516-517.
D.Protase. Problema continuităţii ... , p. 126; K. Horedt, Die sttidtischen Siedlungen Siebenbiirgens in spatromischer leit, în Sargeţw,
XIV. 1979, p. 204, Abb. 111 H. Daicoviciu, op.cit., p. 151; H. Daicoviciu, D. Alicu, Colonia Ulpia TraianaAugusta Daci ca Sarmizegetusa.
Bucureşti, 1984, p. 149-150;
12 1. Piso, Al. Diaconescu, Forurile din Ulpia Traian a Sarmizegetusa, în ActaA1N, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 176; R. Etienne,
1. Piso, Al. Diaconescu, Les deux forums de la Colon ia Ulpia Trai ana Augusta Daci ca Sarmizegetusa, în RE4, XCil, 1990, 3-4, p. 277280, 277 (încăperirile nr.5 şi 28- ceea ce C. Daicoviciu numea basilicile estică şi vestică ale Palatului Augustalilor sunt interpretate ca
două "criptoporticuri" estic şi vestic);
13 Emilian Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele JV-XJJ/ descoperite în România, Bucureşti, 1976, nr.277, 278, 402;
pentru zona cuprinsă între Dunăre şi /imesu/ transdanubian; nr.1-3, 6, 81, 82, 84, 85, 100, 167, 169, 170-172, 190, 220, 221, 230-233,
7
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Imperiu: la Drobeta, Romula, Sucidava etc. 13 În Dacia transilvană ultimele inscripţii lapidare sunt databile în
epoca lui Gallienus 14. Fenomenul a fost sesizat de majoritatea autorilor care s-au aplecat asupra secolului IV,
puţini însă au încercat să ofere o explicaţie. Nicolae Iorga spunea "căderea în situaţia modestă de sate şi causa de
căpetenie pentru care încetează materialul din inscripţii ... " 15 , formulare vagă care jertfeşte aceluiaşi clişeu al
ruralizării fostelor oraşe. Absenţa inscripţiilor este un argument pentru istoricii ce sus~n retragerea totală a popula~ ei
din Dacia, fapt ce a atras încercări de explicare din partea susţinătorilor tezei continuităţii. Ligia Bârzu crede că
"în nici un caz nu se poate vedea în încetarea punerii de inscripţii un semn al dispariţiei formelor de existenţă
romană, ci, cel mult, dispariţia unor aspecte a civilizaţiei romane" 16 , şi nu consideră dramatică situaţia din Dacia,
ţinând seama că şi în Imperiu se asistă la treptata micşorare a numărului de inscripţii în această perioadă 17 În
sfarşit, Alexandru Diaconescu este de părere că "abandonarea obiceiului de a ridica inscripţii se datorează în
primul rând crizei de la mijlocul secolului III, din care Dacia nu şi-a mai revenit, şi nu e o consecinţă directă a
retragerii armatei şi administraţiei imperiale" 18~ Noi considerăm că dispariţia inscripţiilor nu este decât consecinţa
dispariţiei locurilor consacrate ridicării acestora: piaţa publică, forul, în cazul inscripţiilor onorifice şi spaţiul
public religios, templul, în cazul inscripţiilor votive. Dispariţia pieţei publice conduce la dispariţia unui
comportament tipic roman, manifestarea publică a elitelor. Că elitele urbane nu dispar ne-o dovedesc marile
acumulări de monedă din secolul IV d.Chr. 19 Şi piesele de prestigiu- fibule cu butoni în formă de ceapă din argint,
inele de argint şi aur, garnituri de cingulum din bronz, - insignia dignitatis în epoca romană târzie 20 Manifestarea
publică a elitelor urbane, prin înălţarea de statui şi dedicarea de altare onorifice sau votive, este unul din aspectele
dispărute ale civilizaţiei de tip roman.
Templum
Nu există pe teritoriul Transilavaniei nici inscripţii votive databile în secolul IV d.Chr. Una din ultimele
inscripţii păgâne datate în Dacia este dedicaţia prefectului legiunii a V-a Macedonica, Donatus, care atestă şi
terminarea unui templu al zeului Azizus la Potaissa, cândva în jurul anilor 256-258 d.Chr 21 Evident, o parte a
corpului sacerdotal, a urmat armata şi administraţia romană în retragerea la sudul Dunării, dar fără ca aceasta să
însemne dispariţia păgânismului nord-dunărean. Secolul IV este şi în fosta Dacie, ca în Imperiul Roman, un secol
al dualismului păgâno-creştin 22 Puţine situaţii arheologice vorbesc explicit despre funcţionarea sau dezafectarea
templelor divinităţilor păgâne. Deteriorarea statuilor din fantâna pătrată a asclepeionului de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa nu pare să fie opera creştinilorn La Tibiscum, într-un edificiu din apropierea castrului, "clădirea
III", edificiu identificat de M. Moga cu un templu, s-a descoperit o compartimentare interioară cu ziduri din piatră
237-239, 240, 269, 271, 274-276 penlru Dobrogea (inscrip~ii lapidare, onorifice, votive, stâlpi miliari databile pe parcursul secolului al
IV-lea d.Chr.).
14
P. Hugel, Inscrip,tiile şi sfârşitul stăpânirii romane în Dacia. Partea!, în Napoca. 1880 de la începutul vieţii urbane, ClujNapoca, 1999, p. 105-120.
15
N. Iorga, op.cit., p. 78.
16
Ligia Bârzu, Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe /eritorml fostei Dacii, Bucureşti, 1979, p. 69-70.
17
Ligia Bârzu, Stelian Brezeanu, op.cit., p. 199.
18
Al. Diaconescu, Ornamenta dignitatis. Însemne de grad şi simboluri ale statutului social/a elitele autohtone după retragerea
aure!tană, în fla,tă privată mentalită,ti colective şi imaginar social în Transilvania, Oradea - Cluj, 1995 -1996, p. 1O1.
19
Tezaurele de la Hunedoara, Jupa etc.- D Protase, Problema continuităţii ... , p. 165, nr.29, p. 175, nr. 94; Al. Diaconescu.
C. Opreanu. Cîteva puncte de vedere în legătură cu evolu,tia societă,tii autohtone în epoca daca-romană tîrzie şi în perioada nugraţiilor,
înAIL4 Cluj, XXIX, 1988-1989, p. 578.
20
Al. Diaconescu, C. Opreanu, op.cit., p. 579-583; Ligia Bârzu, St. Brezeanu, op.cit., p. 198; Al. Diaconescu, op.cit., p. 83-108.
21
CIL III, 875; Mihai Bărbulescu, Paiens el chretiens en Dacie au mi/ieu du !!le siecle, în Transylvanian Review, V, 3, 1996, p. 32-37.
22
Nelu Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1997, p. 283-304.
23
H. Daicoviciu şi colab., Principalele rezultate ale săpături/ar din 1973-1974/a Ulpia Trai ana Sarmizegetusa şi semnificaţw
lor. în Sargetia, 11-12, 1974-1975, p. 228; K. Horedt, Die stădtischen Siebenbiirgens... , p. 205, Abb. l/5; pentru considerarea făntânii
pătrate din asclepeion dreptjavissa, loc special consacrat penlru depunerea imaginilor de cult scoase din uz, vezi Mihai Bărbulescu,
Interferenţe spirituale în Dacia romană, Cluj-Napoca, 1984, p. 106-107; Jdem, Cu/tele greco-romane în provincia Dacia, diss., ClujNapoca, 1985, p. 109.
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de râu şi mortar slab, aşezate direct, fără
reprezenta o etapă de folosire ulterioară,

fundaţie,

peste un strat de dărâmătură nivelat, compartimentare ce ar
după părăsirea Daciei de către romane 24 . Este dificil de stabilit dacă
clădirea respectivă îşi păstrează funcţionalitatea originară, sau compartimentarea rudimentară (în cazul în care ar
fi de datat după retragere) se datorează folosirii clădirii în scopuri profane. La Porolissum, asistăm, probabil
cândva la sfărşitul secolului al IV-lea d.Chr. la edificarea unei construcţii cu plan basilical în naosul templului
zeului palmyrean Bel (faza a IV -a de construcţie a aşa-zisului templu al lui Liber Pater şi Bel, fază identificată de
Al. V Matei cu o basilică creştină) 25 . Cu toate acestea nu avem nici un indiciu că templul zeului Bel ar fi funcţionat
ca lăcaş de cult păgân până în momentul adaptării edificiului pentru necesităţile cultului creştin. Singurele indicii
despre funcţionarea unor temple păgâne în secolul IV se referă la zona reintrată în stăpânirea Imperiului: o inscripţie
de la Sucidava atestă refacerea la sfărşitul secolului III sau în secolul IV d.Chr. a unui templu al zeiţei Nemesis~ 6 •
iar în Banat, s-a constatat arheologic funcţionarea mithraeum-ului din peştera Veterani şi pe parcursul secolului al
IV-lea d.Chr~
Pot fi semnalate doar relicte ale credinţelor păgâne în fosta Dacie, mai ales în făşia transdanubiană recucerită
de împăraţii romani: Iupiter Cortalis la Drobeta, refacerea templului Nemesei, o statuetă a unui Lar, o teracotă a
Hekatei, toate de la Sucidava28 , o variantă târzie a plachetelor de plumb reprezentându-i pe Cavalerii Danubieni~ 9 ,
precum şi continuarea practicilor funerare păgâne (ritul incineraţiei, obolul lui Charon, introducerea de amulete
apotropaice în morminte - cum aflăm din inscripţia cărămidei de la Gornea, sau cum sunt amuletele de tipul
ghioagei lui Hercule, etc. )30 Toate acestea reprezintă forma dezintegrată în care s-au menţinut cult ele păgâne, în
timp c-e ansamblul din care faceau parte a dispărut în urma retragerii armatei şi administraţiei romane. Qar
colectivităţile nu pot exista fără ca membrii lor să se simtă uniţi printr-o reprezentare comună a lumii sacrului31
consecinţa este adoptarea pe parcursul secolului IV d.Chr. a creştinismului de către romanicii din fosta provincie.
Prin impunerea creştinismului, mai ales după Pacea Bisericii, are loc recoagularea comunităţilor "daco-romane"
în jurul acestei noi reprezentări a lumii sacrului, şi apare noul spaţiu public religios, loc de întâlnire al credincioşilor,
- basilica creştină (la Slăveni 32 , Porolissum pentru secolul IV d.Chr., la Sucidava în epoca lui Iustinian 33 ).
7

Urbs
Pentru o mai bună înţelegere a formelor locuirii în fostele oraşe romane în secolul al IV-lea în Transilvania
se impune tratarea unui al treilea tip de spaţiu consacrat, spaţiul citadin, civil prin excelenţă, spaţiul intra pomerium.
Spaţiul nu are peste tot aceeaşi valoare şi astfel spaţiul locuit este cosmizat, separat de natură şi de mediul
înconjurător prin marcarea hotarului juridic şi religios 34 (pomerium în cazul unui oraş roman). La Roma şi în
24 M. Moga, ~estigii paleocreştine în Banat, în in memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 264; Doina Benea, Mărturii
arheologice de la Tibiscum din secolele lii-H; în Tibiscum, VI, 1986, p. 245-247; Doina Benea, P. Bona, Tibiscum, Bucureşti, 1994,
p. 68-69, 119-121, fig. 27- descoperirea inscriptiei votive IDR HUl 140 şi capul unei statui a lui Iupiter.
2s Al. V. Matei,înActaMP. III, 1979, p. 473-479, 496-498; idem, înActaMP. IV, 1980, p. 94-95; K. Horedt, Siebenburgen .. .,
p. 219; N. Gudea, 1. Ghiurco, Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice, Oradea, 1988, p. 199, nr.l, pl. XXXVI.
26
Em. Popescu, JGLR, nr.277.
27 V Boroneant, Descoperiri arheologice în unele peşteri din defileul Dunării, în Speologia, Bucureşti, 1979.
28
Nelu Zugravu, op.cit., p. 284.
29 D. Tudor, Corpus monumentorum religionis Equitum Danuvinorum. Il. The analysis and interpretation ofthe monumen/s,
Leiden, 1976, p. 82-83; D.Tudor, G.Popilian, Patru monumente inedite ale Cavalerilor Danubieni, în SC/~/1, 27, 1976, 2, p. 271, nrJ,
fig.3 -placheta de la Sucidava descoperită într-un strat databil în secolul IV d.Chr. (p. 272).
30
Nelu Zugraw, op.cit., p. 284-287.
31 E. Durkheim. Formele elementare ale vieţii religioase, laşi, 1997, p. 51.
32D. Tudor, în SCHit, 30, 1979, 4, p. 453-457, fig. 1-2; M. Rusu, Paleocreştinismul şi etnogeneza românilor. în AIIA Cluj, 26,
1983-1984, p. 62, nr.98; N. Gudea, I.Ghiurco, op.cit., p. 200, nr.2, pl. XXXVI.
33 D. Tudor, Prima basilică creştină descoperită în Dac/a Traiana, Iaşi, 1948; idem, Sucidava IV, în Materiale, 1, 1953, p. 699-701;
1. Barnea, Monumente de artă creştină descoperite pe teritoriul Republicii Populare Române, în Studii Teologice, X, 5-6, 1958, p. 297-298;
N. Gudea, 1. Ghiurco, op.cit., p. 203-204, nr. l, pl. XXXIX.
34 Mircea Eliade, Lumea. oraşul, casa în Ocultism, vrăjitorie şi mode culturale, Bucureşti, 1997, p. 33-41; Idem, Sacrul şi
profanul, Bucureşti, 1995, p. 21-60; Jdem, Tratat de istorie a religiilor. Bucureşti, 1992, p. 337-353.
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din Imperiu spaţiul intra pomerium este spaţiul omului şi al divinităţilor sale (sacra publica), un spaţiu
interzis morţilor şi armatei (pomerium-ul este o limită cu caracter juridic a oraşului în interiorul căreia se exercita
auspiciul urban şi puterea magistraţilor, în timp ce comandamentul militar se exercita doar în afara acestei limite)35 .
Există o interdicţie majoră în Imperiul Roman clasic: nu se fac înmormântări în spaţiul intra pomerium.
Componenta normativă a unei culturi cuprinde patru categorii de reguli: (a) norme sociale tradiţionale de tip
folkways, (b) obiceiuri propriu-zise (mores), (c) legi şi (d) valori. Interdicţia înmormântării intra pomerium aparţine
obiceiurilor propriu-zise (mores), reguli de comportare ce pur şi simplu nu trebuiau încălcate, similare unor tabu-uri,
încălcarea lor atrăgând o puternică condamnare socială . După retragerea aureliană vor dispărea mai întâi legile,
datorită dispariţiei instituţiilor specializate girante, se păstrează o vreme normele de tip folkways (habitudini,
etichetă, mode vestimentare etc.), se menţin adaptate valorile (conceptele generale), şi sunt respectate în continuare
unele dintre obiceiurile propriu-zise, cum ar fi această interdicţie privitoare la înmormântarea defuncţilor în spaţiul
civil şi religios al oraşului.
În fosta Napoca romană mormintele romane târzii sunt descoperite în zona fostelor necropole, uneori chiar
în extremităţile acestora: mormintele târzii izolate de pe străzile Petofi, Avram Iancu, din Piaţa Stefan cel Mare,
mormintele târzii din necropola de pe strada Plugarilor37 . Înmormântarile în perimetrul fostelor necropole continuă
şi la Potaissa: mormântul de copil din marginea necropolei sudice cu un pandantiv în forma ghioagei lui Hercules,
mormântul de lângă podul de peste Arieş cu fibula cu butoni în formă de ceapă, sarcofagele trapezoidale din
necropolele sudică şi vestică, un sarcofag din monumente sculpturale refolosite 38 . Singurul ce nu poate fi plasat în
marginea vechilor necropole rămâne doar mormântul din via Bardocz39, în timp ce interdicţia este flagrant încălcată
de barbarii migratori ce se înhumează în interiorul castrului legionar de pe platoul Cetate (mormântul cu nişă
sarmato-alan din principicr0 , mormântul excavat din zona cazărmii cohortei 1 milliaria~ 1 , mormântul princiar
germanie din termae~ 2 ). La Apulum înmormântările continuă după părăsire în zona "Staţia de salvare- Stadion"~\
posibil şi în necropola de pe dealul "Podei", unde mormintele construite din cărămizi, ţigle şi monumente refolosite
care au fost considerate târzii de unii autori 44 se plasează în extremităţile necropolei, în acord cu stratigrafia
orizontală~ Există şi câteva excepţii de la regula respectării acestei interdicţii: mormintele sigur databile după
36

5

Jj DA. IV 1. s.v. pomerium (1.-A. Hi1d), p. 543-545 Au1us Ge1lius, Nop,lile alice, XIV 1, Bucureşti, 1965, Ed. Academiei RSR
(Irad. David Popescu. inlrod. şi note 1. Fischer), p. 322, nota 2.
36
Achim Mihu, Antropologie culturală, C1uj-Napoca, 1999, p. 109-113.
3
' O. Floca, Sistemele de înmormântare în Dacia superioară romană, in Sargetia, II, 1941, p. 11-19; C. Daicoviciu, La Transylvanie ... ,
p. 234-235: Wanda Wo1ski, inApulum, IX, 1971, p. 585-597; K. Horedt, Die stadtischen Siedlungen Siebenbzirgens.... p. 212-214. Abb.
4il-4; Ioana Hica-Câmpeanu, Cu prtvire la unele morminte romane târzii de la Napoca, in Acta..MN, XIV, 1977, p. 231-2:\7; Eadem,
Riturile funerare în Transilvania, de la ~fârşitul secolului al III-lea e.n. până în secolul al r'-lea e.n., inActaMN, XVI, 1979. p. 160, 161;
Eadem. Necropola din zona de sud-est a municipiului Napoca (sec. ll-11), in Napoca. 1880 de ani de la inceputul vieţit urbane, C1ujNapoca, 1999, p. 97-104.
38
Claudia Luca, Ana Hopârtean. Noi descoperiri în necropola sudică a Potaissei (Uzina de apă), in Potaissa. Studii şi comumcări,
Il, 1980, p. 115-122; K. Horedt, Die stddtischen Siedlungen Siebenburgens... , p. 209-210, Abb. 3/1; M. Bărbulescu, Potaissa după
mtjlocul secolului lll. in Potaissa. Studii şi comunicări, II, 1980, p. 184-185; I. Mitrofan, Descoperiri arheologice la Potaissa (Turda),
inActaMN, VI, 1969, p. 521, fig. 6; M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografie, Turda, 1994, p. 180.
39
Iudita Winkler, Ana Hopârtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973, p. 46-47, fig. 11.
40
M. Bărbulescu, Un mormânt din epoca migraţiilor în castrul de la Potaissa, in Muzeul Na,tional, VI, 1982, p. 137-142; Jdem,
Dm istorta militară a Daciei romane. Legiunea a r:a Macedonica şi castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca, 1987, p. 60, fig. 32; Jdem,
Potaissa. Studiu monografie, p. 181, fig. 37/4-5.
41
ibidem, p. 182, fig. 37/7.
42
Jdem, Das Legwnslager von Potaissa (Turda). Castrullegionar de la Potaissa, Zalău, 1997, p. 39.
H H. Ciugudean, Catalogul expoziţiei Anul/ 000 la Alba Iulia, între istorie şi arheologie, Alba Iulia, 1996, p. 3-4
44
K. Horedt, Untersuchungen zur Fruhgeschichte Siebenburgens, Bukarest, 1958, p. 49- 68; Idem, Die stadtischen Siedlungen
Siebenburgens ... , p. 207, Abb. 2/1-2; Ioana Hica- Câmpeanu, Riturilefunerare în Transilvania ... , p. 160; K.Horedt, Siebenburgen ... ,
p. 204 monnintc1e 111. 112, 113, 114, 115, 120; pentru o interpretare diferită, vezi D.Protasc, Necropola oraşului Apulum. Săpături le dm
anit/970-1971, inApulum, 12, 1974, p. 134-135.
5
' Vezi planşa cu planul săpăturilor la D. Protase, Necropola oraşului Apulum ... , p. 139, fig. 3, 4, p. 135, fig. 1.
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unei populaţii romanice din "termele" săpate de Bela Cserni la Apulum46 mormintele de
cărămidă de la Porolissum, de pe teritoriul municipiului septimian (în cazul în care nu sunt medievale )47
Observăm că în majoritatea cazurilor cunoscute interdicţia înmormântării intra pomerium continuă să fie
respectată de populaţia oraşelor şi după părăsire. Excepţiile pot fi puse pe seama unei restrângeri a habitatului şi
implicit o redefinire a pomerium-ului.
Concluzii
deci, pentru studierea acestei epoci şi alte criterii decât postularea unei dihotomii urban - rural,
dihotomie aplicabilă antichităţii romane târzii din Transilvania şi decât prezumţia existenţei unui proces relativ
rapid de ruralizare a fostelor oraşe. De asemenea, indicatorii unui asemenea proces de ruralizare sunt diferiţi de
ceea ce autorii moderni au presupus că sunt trăsăturile caracteristice ale unui sat din secolul IV d.Chr., în fapt,
proiecţii moderne ale conceptelor noastre ce definesc spaţiul rural, satul propriu-zis. Ar trebui să se renunţe la
această abordare clişeizată, viciată de anacronism, a ruralizării fostelor oraşe.
Argumente pro ruralizare sunt oferite de aspectul de viaţă modestă, sărăcăcioasă din fostele oraşe, pierderea
funcţionalităţii edificiilor publice, lipsa construcţiilor monumetale noi ca şi existenţa tehnicilor de construcţie
inferioare. Aceste impresii ale arheologilor moderni se datorează în parte carenţelor cercetării arheologice care nu
a descoperit în fostele oraşe romane un nivel roman târziu propriu-zis (post-retragere) şi nu a descoperit încă
arhitectura de lemn prezentă în Britannia de după părăsirea romană . Nicolae Iorga considera un criteriu definitoriu
prentru ruralizare lipsa apei curente şi a canalizării , dar în porticul vestic al forului de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa unul dintre puţinele vestigii romane târzii descoperite este un canal pentru evacuarea apei. Un alt
argument în susţinerea ruralizării acestor oraşe este faptul că lipsesc dovezile unor structuri administrative elaborate.
A dispărut evident administraţia tipic romană din epoca Principatului, dar este limpede că aceste comunităţi nu au
trăit într-o stare de anarhie, 50 ci au fost (re)organizate după singurele modele cunoscute- cel vechi, roman, adaptat
noilor necesităţi şi cel existent în Imperiu în epocă. Există două categorii de dovezi în această privinţă: lingvistice
şi arheologice. Cele lingvistice constau în prezervarea în limba română a termenilor judeci, )ude, }uzi din termenul
iudex, iudices (continuare al celui de duumvir iure dicundo), a celui de cetate, cu o translaţie de sens, din civitas51 ,
pentru că rămâne o comunitate de cetăţeni, o res publica. Arheologic, existenţa unor funcţii administrative, a unor
conducători locali este dovedită de existenţa unor piese de prestigiu, a căror arborare era strict reglementată în
Imperiul Roman târziu, cum ar fibulele cu butoni în formă de ceapă şi inelele din metale preţioase, garniturile de
cingula din bronz. Toate acestea, alături de păstrarea funcţiei economice de centre meşteşugăreşti şi comerciale a
fostelor oraşe situate de-a lungul fostului drum imperial, subliniază caducitatea teoriei ruralizării fostelor oraşe,
prea adesea susţinută şi prea uşor acceptată, şi pledează pentru prezervarea unor rudimente de viaţă municipală.
Nu se poate nega o evoluţie graduală spre dezorganizare şi spre ruinare, încheiată cu dispari~a completă a acestor
comunităţi din fostele oraşe, dar pentru primul secol de după retragere ar trebui revizuite aceste sentinţe prea facil
pronunţate care stabilesc că fostele oraşe romane se ruralizează, fără să ţină cont nici măcar de definiţia oraşului
antic, atât de diferit de oraşul medieval sau modern. Urbs, oraşul roman, nu este doar aglomerarea de clădiri din
jurul pieţei centrale, ci este centrul administrativ, economic şi cultural al unui teritoriu, realitate antică ce poate fi
circumscrisă sintagmei civitas territoriumque 52 .
Există,

48

49

D. Protase, Problema continuită,tii ... , p. 104-105, nr. 1; Ioana Hica-Câmpeanu, Riturile funerare în Transilvania . ., p. 159.
O. Floca, Sargetia, II, 1941, p. 51-54; C. Daicoviciu, La Transy/vanie ... , p. 234; D. Protase, Problema continwtă,tii ... , p. 119;
K.Horedt, Die stădtischen Sied/ungen Siebenburgens... , p. 214; N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daca-roman la marginea
de nord a Imperiului Roman (ActaMP, Xlll), Zalău, 1989, p. 342.
48
Al. Diaconescu, C. Opreanu, Câteva puncte de vedere ... , p. 575.
49 N. Iorga, Istoria Românilor, II, Bucureşti, 1936, p. 78: "Aşa vechiul Ha1myros, cântat odinioară de Ovidiu şi pe care l'am
regăsit în forma nouă, pomenit, ca loc de martiriu, în Viaţa Sf.Epictet şi Astron, e acum un simplu sat: îi vedem pe locuitori luând apă din
46
47

Dunăre".

Robert E.L. Faris, Social disorganisation, New York, 1948, p. 3, 5, 408.
Al. Diaconescu, C. Opreanu, Câteva puncte de vedere ... , p. 583, 587.
52 R. Ardevan, ~îaţa municipală în Dacia romană, Timişoara, 1998, p. 67, 68.
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51
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In nuce, afişarea de către potentaţii locali, ca acel Quartinus de la Micia, a însemnelor magistraturii din
Imperiu, printr-un fenomen de imitare şi sincronism căruia i se datorează, în mare măsură şi preluarea creştinismului,
relevă o mentalitate de tip "urban" (în accepţiunea antică a termenului). Nu vom şti, probabil, niciodată dacă sunt
nişte magistraţi aleşi sau nişte potentaţi locali ce reorganizează în beneficiul lor comunităţile. O mentalitate de tip
"urban" indică şi păstrarea unora din acele obiceiuri propriu-zise, mores, cum este, de exemplu, interdicţia
îmormântării intra pomerium. Dispare, în schimb, spaţiul public central şi, implicit, importanţa punctului central
în jurul căruia a fost organizat oraşul, locus gromae, fără ca aceasta să însemne dispariţia oraşului. Orice grup
uman are capacitatea de a se reorganiza spontan iar centrul are un caracter pur referenţial (nu este un dat imediat,
inamovibil) 53 , astfel a fost consacrat un nou centru (omphalos), în jurul căruia se întemeiază noua aşezare. În jurul
acestui nou centru grupul recoagulat va consacra prin acţiuni .liturgice un nou spaţiu public, basilica, vectorul
re grupării sociale fiind în fosta Dacie noua religie - creştinismul (dovadă fiind numeroasele piese creştine de
import datate în secolul IV d.Chr. descoperite în fostele oraşe) . Este improbabilă o reîntoarcere la formele de
viaţă comunitară (obştea sătească) 55 , stratificarea socială fiind dovedită de acumulările monetare şi piesele de
prestigiu. Organizarea teritoriului unei asemenea aşezări trebuie să fie una de tip concentric (cu o utopogramă de
tipul: punct central, spaţiu public central, spaţiu civil delimitat de o limită exterioară), pentru că, în general,
comunitatea unde există stratificare socială locuieşte într-o structură concentrică (diferită de o structură diametrală,
pentru că cercurile concentrice ce se includ unul pe celălalt sunt organizate în raport cu un centru 56).
54

THE PUBLIC TERRITORY IN THE FORMER ROMAN CITIES OF TRANSYLVANIA
(Abstract)

For a better understanding ofthe habitat in former cities ofTransylvania during the Fourth Century AD, we
divided it into three parts: the central space (forum), the religious space (pagan temple, Christian basilica) and the
urban space, the proper territory- intra pomericum- of the city. An accurate look on these parts from anthropologic
point of view underlines the futility of some opinions refering to a "rural metamorphose" of Roman cities of
Dacia during the First Century after Aurelian retreat.

H.H. Stahl, Eseuri critice, Bucureşti, 1983, p. 196.
1.1. Russu, Materiale arheologice pa/eocreştine din Transilvania. Contribuţii la istoria creştinismului daca-roman, în Studii
Teologice, X, 5-6, 1958, p. 311-340; N. Gudea, 1. Ghiurco, op.cit., p. 39-40
55
Vezi, de exemplu, Maria Comşa, Cu privire la caracterul organizării social-economice şi politice de pe teritoriul tării noastre
în epoca migraţii/or, în SCil'; 18, 1967, 3, p. 431-432.
'
56
C. Levi-Strausse, Antropofagia structurală, Bucureşti, 1978, p. 168-169, fig. 9.
53

54
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Iniţiativa imperială

în
construcţiile

militare din Dacia romană
DanRUSCU

Implicarea împăratului în activităţile de construcţie din mediul militar se sprijină pe calitatea sa de magistrat
poate fi observată în trei direcţii.
Comanda asupra armatei întregului Imperiu îi revine împăratului prin intermediul uneia dintre cele trei
componente ale puterii imperium proconsulare-maius. Aceasta presupune comanda supremă asupra întregii armate,
dreptul de a recruta şi de a lăsa la vatră, dreptul de a plăti armata şi de a-i lua jurământul de credinţă, precum şi
acţiunile de politică externă care implică acţiunea armatei. Ca urmare, orice activitate a armatei se desfăşoară sub
autoritatea împăratului 1.
În al doilea rând, această comandă militară are şi o componentă sacră: în mentalitatea romană orice acţiune
umană - deci şi acţiunile militare - necesita în prealabil acordul zeilor, care se obţinea prin luarea auspiciilor.
lmperium cuprinde aşadar şi ius auspiciorum. Acest drept de a consulta voinţa divină stă în acelaşi timp şi la baza
ritualului de inauguratio, prin care se începe o construcţie. Împăratul controlează aşadar acţiunile armatei inclusiv cele de construcţie - şi din punct de vedere al dreptului sacru.
În al treilea rând, aceste construcţii, efectuate de militari în folosul armatei sunt realizate - atât în ce
priveşte costurile de construcţie, cât şi plata militarilor care le realizează - din aerarium militare 2 Acest tezaur
este constituit din taxe ale statului şi pus la dispoziţia împăratului ca magistrat, pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile
faţă de armată - ceea ce înseamnă plata soldelor şi acoperirea celorlalte cheltuieli pe care această importantă
instituţie a statului le presupunea;.
Acestea sunt motivele pentru care împăratul este atestat întotdeauna în inscripţiile de construcţie din mediul
militar ca suprema autoritate sub care lucrările respective au fost realizate. Această autoritate, având calitatea de
a putea fi delegată4 , poate fi observată în principal la trei niveluri. La primul dintre acestea, împăratul apare ca
singura autoritate sub auspiciile căreia se desfăşoară activitatea de construcţie. La al doilea nivel, autoritatea
imperială este exercitată prin intermediul guvernatorului provincial. La al treilea nivel, schema de transmitere a
autorităţii imperiale îl cuprinde şi pe comandantul nemijlocit al trupei care efectuează construcţia.
şi

În trimiterile bibliografice am folosit următoarele prescurtări:
CJL = Corpus Jnscriptionum Latinarum, Berlin.
JDR =Jnscriptiones Daciae Romanae, 1 (ed. 1.1. Russu), Bucureşti 1975; II (ed. G. Florescu, C.C. Petolescu), Bucureşti 1977;
III/1 (ed. 1.1. Russu, M. Dusanic, N. Gudea, V Wollmann), Bucureşti 1980; III/3 (ed. 1.1. Russu. O. Floca, V Wollmann), Bucureşti 1984;
III/4 (ed. 1.1. Russu), Bucureşti 1988.
RJB = R.G. Collingwood- R.P Wright, The Roman Jnscriptions ofBritain, Oxford 1965.
Cicero, Phil. 5, 12, 45. Cf. Th. Mommsen, Romisches Staatsrecht. 3. Aufl., Leipzig 1887, voi. 1, 116, voi. 2, 840.
2
Ca dovadă există cazuri in care in inscripţiile de construc\ie din mediul militar este pomenit şi procuratorul financiar: RIB 1426,
1234.
3
Res gestae divi Augusti 17; Cassius Dio, Jst.rom. 55,24,9. Cf. B. Campbell, The Emperor and the Roman Army, London, 158.
F.Millar, The Emperor in the Roman World, London 1992, 198.
4
B.Thomasson, Legatus. Bei trage zur rdmischen Ti!rwaltungsgeschichte, Stockholm 1991, 28; Mommsen, Staatsrecht, 2, 262.
1
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Există în Dacia un număr important de inscrip~i care atestă ridicarea unor construcţii militare, unde împăratul
apare ca singurul coordonator al lucrării respective. Numele său este scris în cele mai multe cazuri la nominativS,
urmat de verbul feei/, fapt care atestă o legătură directă între unitatea militară care a efectuat lucrarea şi comandantul
suprem. Numele unităţilor militare care au realizat construcţiile respective apar de obicei în formula per legionem ...
sau per cohortem .... Aceste expresii dau impresia de comandă nemijlocită, de la împărat la trupă, pentru efectuarea
lucrării. Bineînţeles că ordinul nu era direct, însă absenţa reprezentanţilor imperiali la comandă subliniază tocmai

calitatea de comandant suprem a împăratului.
Cea mai mare parte a inscripţiilor care atestă ridicarea unor construcţii militare cuprind, pe lângă numele
împăratului, şi pe cel al guvernatorului provincial, care în virtutea delegării imperium-ului şi auspiciilor de către
împărat este cel mai înalt magistrat la nivel provincial6 . Această situaţie este prezentă în majoritatea inscripţiilor
de construcţie din mediul militar din Dacia, dar şi din Britannia7 sau din provinciile germanice8 .
În această categorie pot fi încadrate în primul rând inscripţiile care atestă ridicarea unor construcţii de către
împărat- al cărui nume apare la nominativ- prin intermediul guvernatorilor provinciali, pomeniţi cel mai frecvent
cu formula per ... legatum Augusti pro praetore respectiv .. .procuratorem Augusti9 . În aceste cazuri guvernatorul
apare ca reprezentant al împăratului la comanda armatei din provincie. Din punctul de vedere al trupei care a
executat lucrarea el reprezintă la scara provinciei întreaga autoritate imperială.
Altă situaţie e aceea în care construcţia apare ca fiind efectuată de guvernator sub autoritatea împăratului.
În aceste cazuri numele imperial apare la ablativ, fie în sens temporal ("în timpul împăratului ... ") fie, mai degrabă
în sensul de autoritate supremă sub care a fost realizată lucrarea 10.
Situaţia pare să fie diferită în cazul în care aceşti guvernatori sunt procuratori presidiali. Ei nu au imperium 11 ,
deci n-ar trebui să deţină nici auspicia. Lipsa imperium-u!ui nu îi împiedică însă să comande trupe auxiliare şi ca
urmare pot coordona orice activitate a acestora. Pe de altă parte, deşi autoritatea unui procurator nu se bazează pe
imperium, ei poate deţine, în calitate de funcţionar imperial care comandă trupe, elemente de imperium (de exemplu
ius gladii 12 ). În domeniul care ne interesează trebuie menţionat că există dovezi epigrafice ale unor construcţii
dedicate de procuratorii presidiali n Or, dedicatia presupune consultarea auspiciilor, prin urmare procuratorul
trebuie să aibă ius auspiciorum. Mai trebuie apoi precizat faptul că în problema construcţiilor militare atribuţiile
procuratorilor sunt echivalente cu cele ale guvernatorilor senatoriali. Astfel, ei apar în inscripţiile de construcţie
pe acelaşi loc pe care apar de obicei guvernatorii de rang senatorial, ceea ce dovedeşte echivalenţa în atribuţii, din
acest punct de vedere.
O altă categorie de inscripţii este aceea în care pe lângă numele împăratului şi al guvernatorului mai apare
şi al treilea personaj, care este comandantul direct al trupei care a executat construcţia. În aceste cazuri numele
împăratului apare în aceleaşi formule ca şi în categoriile anterioare. Guvernatorul apare şi aici îndeplinind aceeaşi
funcţie cte cel mai înalt reprezentant al puterii imperiale la nivelul provinciei. Comandantul nemijlocit al trupei
este pomenit în dublă calitate: de comandant direct al trupei care a ridicat construcţia şi de responsabil direct al
lucrării. Menţionarea se face prin formulele curante ... , instante ... sau cura agente ... urmate de numele personajului.
Această situaţie reflectă cel mai bine unitatea de comandă care stă la baza oricărei activităti a armatei.
Împăratul apare ca autoritatea supremă la scara întregului Imperiu, sub comanda şi sub auspiciile căruia se află
întreaga armată şi se realizează toate activităţile în domeniul militar. Această comandă este delegată de împărat
1

IDR, II 14, 496, 499, 589; AA1P 13 (1989) 760 nr. 2: 761 nr. 5, 6, 7; CIL, III 38• = AMN 3 (1966) 444 nr. 5.
Piso. Fasti 47.
'RIB 430.637,740,746,929. 1051, 1060, 1147-1149, 1276, 1322, 1427, 1635-1638, 1702,2191, 2192;AE 1967, 260; JRS55
6

(1965) 222.
8
AE 1969-1970, 443; CIL, XII 113; CJL, XIII 5203,7441, 7683a, 8260,8825-8826, 8828-8829,9089, 11517.
9
IDR, III/4, 546; CIL, III 863; IDR, II 174.
10
IDR, II 575, 576, 587, 588; C/L, III 1171. Autoritatea imperială poate fi pomenită şi direct, prin formula ex auctoritate imperatoris:
CIL XII 113 = W.Eck, Die Statthalter der germanischen Provinzen in 1. -3. Jhdt., Bonn 1985, 35.
11
H.-G. Pflaum, Les procurateurs equestres sous le Haul Empire romain, Paris 1950, 127.
12
/bidem, 118-120.
11
Ibidem, 139-140.
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guvernatorului care în virtutea mandatului său exercită la nivelul provinciei conducerea tuturor trupelor şi le
supraveghează întreaga activitate. Acelaşi drept de comandă al împăratului este delegat şi comandanţilor direcţi
ai fiecărei unităţi militare dintr-o provincie, care îl exercită tot în virtutea mandatului imperial. Aceştia sunt
responsabilii direcţi pentru orice ac~une a trupei pe care o comandă. Avem de-a face prin urmare cu un singur
imperium, cel al împăratului, care se exercită prin delegare la toate nivelurile armatei.
În cele ce urmează vom urmări importanţa şi tipul construcţiilor pentru fiecare dintre cele trei categorii de
inscripţii menţionate mai sus.
lnscrip~ile în care singura autoritate menţionată este împăratul, atestă întotdeauna realizarea unor construcţii
importante. Astfel, e pomenită construc~a castrului de la Drobeta între cele două războaie duse de Traian pentru
cucerirea Daciei, într-o inscripţie descoperită pe via praetoria 14• Sub Hadrian e atestată construcţia castrului de la
Rădăcineşti 15 , care trebuie pusă în legătură cu stabilirea limesului alutan şi cea a castrului de la Porolissum 16 în
nou organizata Dacia Porolissensis. În timpul domniei lui Antoninus Pius se reconstruieşte castrul de la Slăveni 17 ,
iar Caracalla va reface în piatră zidurile castrului de la Porolissum 18 . Sub autoritatea împăraţilor Valerian şi Gallienus
va fi fost construită fortificaţia de la Sucidava19 . Tot cu aprobarea imperială s-a construit basilica din castrul de la
Slăveni 20 în timpul lui Septimius Severus şi cea de la Potaissa21 în timpul lui Gordian III.
Inscripţiile unde alături de împărat apare şi guvernatorul provincial atestă şi ele fie construcţia unor castre 22 ,
fie a unor clădiri din castre, cum ar fi principia23 , armamentarium 24 , thermae 25 , horrea26.
În această categorie se înscriu castrele de la Arutela27, Praetorium28 Hoghiz29 şi Boroşneu Mare30 , construite
de Hadrian atunci când a organizat Dacia Inferior ca pe o provincie cu rol strategic împotriva unor eventuale
atacuri din Câmp ia munteană. Castrul de la Praetorium va fi lărgit de Antoninus Pius31 , iar Septimius Severus va
reface în piatră zidurile castrului de la Bumbeşti 32 .
Sub Antoninus Pius, prin grija procuratorului Daciei Porolissensis Ti. Claudius Quintilianus va fi refacut
amfiteatrul castrului de la Porolissum33 . Este vorba aici tot de o construcţie care ţine de armată şi chiar una destul
de importantă pentru a justifica intervenţia imperială.
Sub Septirnius Severus militarilor le sunt acordate drepturi din ce în ce mai largi, inclusiv acela de a se
constitui în collegid4 . Într-un asemenea co!legium sunt grupaţi şi ofiţerii din officium-ul guvernatorului celor trei
D. Tudor, Oltenia Romană', Bucureşti 1978, 275; IDR Il14.
IDR, Il 584-586.
6
i N. Gudea, Poro/issum. Un complex arheologic daca-roman la marginea de nord a Imperiului roman, Acta.MP 13 (1989) 58
susţine construcţia castrului- cu probabilitate- subAntoninus Pius; în inscripţia descoperită laporta praetoria (op. cit. 760. nr. 2)- care
atestă probabil construcţia castrului- apare însă numele lui Hadrian.
7
i IDR, II 496- inscripţia e descoperită laporta praetoria.
8
i M. Macrea, Apărarea graniţei de vest şi nord-vest a Daciei pe timpul împăratului Caracal/a, SCIV 8 (1957) 222-3; Gudea,
ActaMP 13 ( 1989) 58.
i 9 IDR, II 189; cf. V.Barbu, Fortăreaţa romana-bizantină de la Sucidava, SCIV 24, 1 (1973) 45-7
20
JDR, Il499.
2 i CIL, III 38• = 1.1. Russu, Contribuţia lui Zamosius la epigrafia Daciei, ActaMN 3 (1966) 444 nr. 5; vezi şi M. Bărbulescu, Din
istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca 1987, 151.
22
IDR, III/4, 230
23
RIB 1462.
24
Eck, Die Statthalter 160 nr. 25.
25
RJB 1049.
26
RIB 1151.
27
CIL, III 16201a (= 13793) = IDR, II 575.
28
CJL, III 16201b (= 13794) = IDR, II 576.
29
JDR, III/4, 230.
10
AE 1974, 564 = JDR, III/4, 564.
li CIL, III 13796 =ILS 9180 = IDR, II 588.
12 CIL, III 14485 =ILS 9179 = JDR, II 174.
11
CIL, III 836.
14
E. Albertini, L 'Empire romain, Paris 1929, 250
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Dacii de la Apulum35 . Aceşti ofiţeri - speculatores, cornicularii, commentarienses- construiesc din fondurile proprii
o schola speculatorum pe care o dedică în sănătatea împăratului, prin intennediul guvernatorului Mevius Surus36 .
În cazul celei de-a treia categorii de inscripţii, în care pe lângă împărat şi guvernator e pomenit şi comandantul
trupei, avem de-a face mai ales cu edificii de mai mică importanţă, cum ar fi termele din castrul de la Micia,
reconstruite sub Septimius Severus şi apoi sub Severus Alexander, prin intermediul guvernatorului celor trei
Dacii şi sub supravegherea directă a prefectului cohortei II Flavia Commagenorum 37 .
Nu toate construcţiile din această categorie pot fi identificate. Această situaţie se întâlneşte în cazul unei
inscripţii care atestă o construcţie din castrul de la Cigmău, sub Septimius Severus38 şi a unei alte inscripţii din
aceeaşi perioadă care se referă la o construcţie din castrul de la Potaissa39 .
O altă situaţie întâlnită este aceea în care este cunoscută construcţia dar nu se cunoaşte numele împăratului.
Astfel, la Apulum e pomenită reconstruirea unui tabularium sub comanda lui Primus Senecio, centurion allegiunii
XIII Getnina40 . Legătura acestei "arhive" cu castrullegionar de laApulum este clară şi prin urmare putem presupune
că e vorba de un tabularium legionis4 1• Interesant este însă faptul că în câmpul inscripţiei există două rânduri
nescrise, mai exact locul unde trebuiau să se afle numele împăratului şi al guvernatorului, ceea ce împiedică o
datare a monumentului.
În ce priveşte gradul de implicare a împăratului în construcţiile militare, în conformitate cu cele trei tipuri
de inscripţii menţionate mai sus, situaţia poate fi prezentată la modul următor: în cazurile în care numele imperial
apare la nominativ e limpede că împăratul avea cunoştinţă despre ridicarea construcţiei respective. Chiar dacă
iniţiativa nu îi aparţinea în toate cazurile, oricum edificiile respective erau ridicate cu ştiinţa sa. Atunci când
lucrarea e atestată ca fiind efectuată sub autoritatea împăratului, iniţiativa aparţine mai degrabă guvernatorului ca
autoritate locală, sau putem presupune că avem de-a face cu o construcţie aprobată de împărat, pentru care nu s-a
preocupat însă în mod special.
Important este faptul că în toate aceste cazuri autoritatea imperială se manifestă prin guvernatorul provincial.
Putem aşadar observa că, şi în cazul activităţilor de construcţie din mediul militar, modul în care împăratul
îşi exercită autoritatea apare cu claritate. În acelaşi timp se conturează cu claritate modul de delegare a autorităţii
imperiale în provincii. Indiferent dacă responsabilul direct al unei lucrări de construcţie este împăratul, guvernatorul
provincial sau comandantul direct al trupei, tot ceea ce putem numi construcţie importantă se realizează sub
auspiciile imperiale. Nu avem de-a face cu o linie ierarhică, ci cu o comandă unică - a împăratului -- exercitată
prin reprezentanţii săi la diferitele niveluri ale conducerii armatelor provinciale.

IMPERIAL INITIATIVE IN MILITARY ASPECTS FROM ROMAN DACIA
(Summary)

Concerning military activities, the way in which the emperor exercised his authority was extremely important.
In the same time his authority manifested in provinces. The first manager might be the province governor or
military comrnanders upon them ali was imperial initiative. It was not a hierarchical extent but a unique command
- carried out by his representatives from different levels of provincial army.
11

Pentru componenl.a officium-ului unui leg. Aug. pr. pr. vezi A. V Domaszewski, Die Rangordnung des romischen Heeresl,
Koln-Graz, 1967; pentru praetorium-ul guvernatorului de la Apulum vezi A. Diaconescu- I.Piso, Apulum, în Politique edilitaire, ClujNapoca, 1993.
16
C!L, III 14479 (= 7741) = Domaszewski, Rangordnung 216
17
IDR, 11113, 45.
18
IDR, 111/3, 213- inscripţia a fost refolosită în evul mediu.
19
CIL, III 905.
40
AE 1971, 369.
41
Pentru tabularium vezi A Diaconescu, Notă asupra tenninologiei latine privind părtile componente ale clădirii comandamentului
castrelor auxiliare, AMN 12-13 (1985-1986) 463.
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Contribuţii

privind
modernizarea Clujului
GYARMATI Zsolt

"Interesantul oraş al contraste/ar originale''
Pe bună dreptate, Clujul se situează mai presus e celelalte oraşe ardelene şi datorită prestigioaselor descrieri
istorice cum subliniază istoricul Egyed Akos. 1 Numeroşi istorici de prestigiu au cercetat trecutul "oraşului
comorilor" dar nici unul nu s-a ocupat în profunzime de istoria modernizării acestuia. Numai Egyed Akos s-a
încumetat nu demult într-o amplă lucrare să estimeze aspectele dezvoltării civice clujene 2
Studiul de faţă nu trebuie considerat ca o descriere monografică a Clujului din vremea dualismului pentru
că o asemenea realizare ar trebui să se bazeze pe o mai mare experienţă în cercetarea ştiinţifică şi ar necesita un
spaţiu mai mare. Apreciem că modernizarea Clujului în a doua jumătate a secolului XIX "de la numeroşii paşi de
început la multele succese ale modernizării lente" 3 merită o mai mare atenţie şi, totodată, este un simbol permanent
pentru cercetători. Jalonând ritmul mai rapid sau mai lent al progresului din viaţa urbei precizăm că obiectul
cercetării I-au constituit urbanizarea şi dinamica structuri sociale clujene. Totodată ne referim la presa vremii şi la
Universitatea de Ştiinţe Francisc Iosif, care au fost factori dinamizatori ai modernizării.

Urbanizarea
La jumătatea secolului trecut abia se vedeau semnele urbanizării de tip modern. Oraşul avea încă un aspect
medieval. Cunoscutul publicist de odinioară, Bekesy Kăroly, relata cu amărăciune în scrierile sale autobiografice
despre această perioadă:
"În Clujul canalizat de acum, habar nu avem că pe străzi curgea apa murdară care umezea pereţii caselor
până Ia ferestre, iar când ploua aceste străzi inundate erau traversate de punţi improvizate." 4 Cu timpul s-au facut
trotuare din pavele de calcar alb de Mănăştur, dar "când dogorea soarele oamenii umblau pe ele cu ochelari negri"
preciza ironic Bekesy. Piaţa centrală, pavată de asemenea, se remarca prin clădirile arătoase, cu unul sau două
caturi care o înconjurau. Pe la începutul anilor cincizeci, tânărul Kovări o prezenta ca fiind cea mai arătoasă în
Transilvania "un patrulater cu clădiri aşa de frumoase iar străzile drepte care pornesc ca razele îi dau un aspect aşa
de sistematic. "5
După încheierea pactului dualist în 1867, Clujul s-a regăsit greu din pierderea rolului său politic şi
administrativ, iar pe deasupra moştenea şi o înapoiere pe plan economic. După un deceniu, în presă, care era
glasul opiniei publice, se recunoştea atât de deschis: "Unirea ( ... ) să recunoaştem cu sinceritate a avut un efect
deprimant pentru dezvoltarea oraşului nostru" 6 . Perspectiva istorică nu trebuie însă pierdută din vedere, astfel că
Jakab Elek, Kelemen Lajos, Makkay L3szl6, Balog Jolan, B. Nagy Margit.
Egyed Ăkos: A korszeriisădo es hagyomimyorzo Erdely I-II. Miercurea Ciuc, 1997.
3 Imre Sandor: Kincses Kolozsvar, Budapesta, 1940, p. 5.
4
Autobiograjia lui Bekesy Karoly. Manuscris la Biblioteca Academiei.
5 Kovari Laszl6: Kolozsvar. InMagyarorszag es Erdely kepekben, (red. Kubinyi Ferenc- Vahot Imre), Pesta, 1853, p. 76.
6
"Kelet". Cluj, 25. aug. 1877.
1
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în anii treizeci ai secolului nostru K6s Kăroly făcea o apreciere foarte potrivită pentru statutul Clujului: "Deşi
niciodată, nimeni, nu a zis-o oficial şi nici un act oficial nu-l consacră, Clujul este capitala Ardealului de sute şi
sute de ani". 7
Centru cultural şi economic al Ardealului - conform tradiţiei- oraş liber regesc cu drept de autoconducere,
Clujul avea până la sfărşitul secolului trecut încă, înfăţişarea unui neglijat oraş provincial. Efectele benefice pe
plan social şi economic ale dualismului s-au repercutat relativ târziu. Situaţia precară de la mijlocul secolului
trecut a fost depăşită treptat. De o importanţă covârşitoare în acest sens a fost racordarea la reţeaua "Căilor Ferate
de Est" din Ungaria. Tronsonul Oradea-Cluj a fost inaugurat festiv la 7 septembrie 1870 şi numai după trei ani
"ghezăşu" ducea mărfuri din Cluj până la Braşov. Totuşi construirea acestei căi ferate trans-transilvane nu şi-a
arătat imediat efectele benefice pentru Cluj. După şapte ani de la apariţia drumului de fier în publicaţia "Kelet" se
afirma franc "Proiectul ăsta nenorocit al reţelei de căi ferate, prin care Clujul are numai un rol de tranzit dăunează
mult dezvoltării traficului de călători şi de mărfuri". 8 Se exprima astfel dezamăgirea că oraşul comorilor n-a
devenit un nod de cale ferată. Totodată K6vari Laszl6 face aluzie la handicapul pe care-I reprezenta pentru
modernizare lipsa spiritului concurenţei. Acest prestigios monograf afirma în 1889 referitor la impactul drumului
de fier: "Mărfurile străine au ruinat mica industrie în timp ce lipsesc coşurile fumegânde ale fabricilor. "9 Ca 1ea
ferată nu a rezolvat problemele economice ale urbei dar, treptat, le-a ameliorat: a sporit numărul întreprinzătorilor
s-a format reţeaua instituţiilor de credit, s-a intensificat ritmul construcţiilor. În 1871, în iluminatul stradal lămpile
cu petrol au lăsat loc celor cu gaz, iar cu un an mai târziu a avut loc, printr-o coincidenţă, dărâmarea ultimei părţi
a zidului medieval şi desfiinţarea breslelor. Realizările bine chibzuite în perioada celor trei decenii premergătoare
primului război mondial au fost pe măsura prestigiului de care se bucura urbea. Din anii optzeci s-a avut în vedere
permanent înfrumuseţarea oraşului: reamenajarea pieţii centrale, a străzilor, construirea clădirilor publice, extinderea
reţelei telefonice şi a celei de canalizare. Modernizarea oraşului a devenit o prioritate publică "Urbanizarea alături
de industrializare, spiritul civic şi raţionalitatea alcătuiesc structura dinamică a procesului modernizării", aşa cum
precizează istoricul Gyani Găbor. 10
Între 1879 şi 1908 la Cluj s-au cheltuit 20.072.080 coroane pentru infrastructură, oraşul situându-se în
acest plan pe locul cinci între oraşele regeşti. Este primul oraş ardelean care începe să edifice reţeaua de apă
potabilă în 1887, precum şi reţeaua de canalizare. Aspectul oraşului se schimbă pregnant. Realizările arhitecturii
moderne se impun mai mult în cet\trullocuit de familiile înstărite. La sfârşitul secolului au fost dărâmate clădirile
îngrămădi te în jurul bisericii Sf. Mihail, aşa numitul "cuib de rândunele", deschizând perspectiva unei pieţe
centrale demne de un mare oraş. Străzi înguste rămăseseră numai în jurul bisericii franciscane şi a casei unde s-a
născut Matia Corvinul, dar şi ele încadrate cu clădiri cu etaj. În 1908 au fost pietruite 120 de străzi, ajungându-se
la 425.444 m2 suprafaţă de asfalt, în ajunul primului război mondial. 12 Industria cimentului şi de preparare a
asfaltului împlineşte şi ea atunci două decenii, satisfăcând solicitările din c_e în ce mai mari pe care le primeşte.
Modernizarea trotuarelor se face şi prin înlocuirea pavelelor de calcar cu cele de dacit. Nu numai aspectul estetic
a contat, ci şi funcţionalitatea. Oamenii se puteau plimba lejer, iar cafenelele îşi puteau extinde terasele pe trotuar
în beneficiul curioşilor lor clienţi.
Urbanizarea este jalonată şi de creşterea numărului caselor cu etaj. În 1870 erau 243 case cu un etaj şi 13 cu
două etaje, ajungându-se în 1900 la 415 case cu un etaj şi 43 cu două etaje, înregistrându-se chiar 3 blocuri cu 3
etaje. 13 O reţea telefonică modernă intră in funcţiune în 1893, 14 iar în domeniul iluminatului public se fac noi paşi.
11

7

K6s Kâroly: Kolozsvar. In: "Erdelyi Helikon", 1934, 382.
"Kelet". Cluj, 25. aug. 1877.
9
K6vâri Lâszl6: Kolozsvar kozgazdasagifejlodese, iranya esfeltetelei. Cluj, 1889, p. 6.
10
A modern varos dilemmai, (red. Gyâni Gâbor), Debrecen, 1995.
Il Thirring Gusztiv: A magyar varosok statisztikai evkonyve. Budapesta, 1912, 621.
12
/storia Clujului, (red, Ştefan Pascu). Cluj, 1974, p. 312.
13
Thirring G., op.cit., p. 22.
14
Clujul a fost racordat încă în 1854 la reteaua telegrafică.
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O societate belgiană reuşeşte să termine hidrocentrala electrică de pe Someşul Rece în 1906, pentru ca în anul
următor 1416 becuri să-şi reverse lumina de-a lungul a 218 străzi 15 .
Parcul Central, aleile au avut un rol multifuncţional în petrecerea timpului liber pentru oraşele ardeleneşti
în curs de modernizare. Ideea înfiinţării parcului Clujului 16 a apărut la începutul secolului trecut, şi în pofida
găsirii terenului potrivit, realizarea planului s-a tot amânat. În anii premergători dualismului "Societatea Parcului"
şi notabilităţile oraşului s-au ocupat de problema transformării grădinii Râk6czi într-un spaţiu public de recreere
care a devenit spre sfărşitul secolului un parc orăşenesc de toată frumuseţea. Aici s-au construit spaţii potrivite
pentru teatrul de vară, gimnastică şi sport, şi un poligon. Chioşcurile, expoziţiile în aer liber, lacul cu lebede
dădeau o atmosferă deosebit de plăcută acestei zone de pe malul Someşului.
Circulaţia în urbe a fost modernizată printr-un tren urban cu aburi, ornnibuzele din proprietatea hotelurilor
şi apoi prin apariţia automobilelor. Din 1880 s-a dat în circulaţie linia ferată ce facea legătura între gara feroviară
şi capătul străzii Mănăştur pe un itinerar în formă de T. Electrificarea acestei linii deşi a fost planificată nu s-a
realizat din motive financiare. Apreciatul ziarist Si.it6 Nagy Lâszl6 afirma cu ironie despre incertitudinile
transportului clujean: "Oraşul comorilor cu mireasmă de paciuli a renunţat la tramvaie pentru că domnii şi doamnele
se plimbă cu trăsuri pe arcuri între străzile Mănăştur şi Farkas (M. Kogălniceanu)" Trenul a fost scos din
circulaţie dar şinele şi tăbliţele staţiilor au rămas parcă uitate o bună bucată de vreme. În schimb, la sfărşitul
secolului peste 2000 de birje animau străzile Clujului. În 1914 nu mai erau decât 85, iar după primul război
mondial cei 60 000 locuitori le duceau lipsa 18
Clujul era la sfărşitul secolului al XIX-lea, şi, contemporanii o afirmau, oraşul contrastelor. Urbanizarea
n-a fost un proces plenar, mai ales că se simţea lipsa industriei şi a comerţului modern. Şi după modernizarea
centrului, periferia avea un caracter rural. Nu degeaba spunea un contemporan că Clujul "este oraş şi sat la un loc" 19
Cetăţenii aspirau spre un nivel de civilizaţie urban, Bekesy Kâroly scriind despre vremurile fericite de
odinioară, se întreba de ce au nevoie "oamenii înstăriţi, care aspiră către o viaţă tihnită, confortabilă, înfrumuseţată
de distracţii nobile" 20 După părerea sa, facându-se sacrificiile necesare, se pot face eforturi perseverente pentru a
se amenaja drumuri spre terenurile destinate construirii de case, extinderea reţelei de iluminat, de apă, facilitarea
amenajării de locuri de agrement şi spectacole. Deşi uzinele de apă funcţionează din 190 1, într -o statistică din
1903 erau numai 925 camere de baie, 1609 closete moderne şi 535 de chiuvete la dispoziţia clujenilor 21
În această scurtă privire de ansamblu asupra aspectului oraşului, imaginea ar fi deformată fără menţionarea
problemelor nerezolvate ale urbanizării. Chiar oamenii acelei vremii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de ceea ce
strica estetica oraşului. Astfel în piaţa Emke (Avram Iancu), alături de impozante palate se afla un murdar târg de
lemne şi în continuare, o aglomerare de case ţigăneşti, despre care Filep Gyula zicea că "este strigător la cer că se
mai tolerează în centrul oraşului un cuib de infecţie şi de potenţiale incendii" 2". În alte două cartiere ţigăneşti, pe
strada Lingurarilor şi între pâraiele de la Mănăştur se trăia la fel de mizer. De fapt, în anuarul din 1902 al Societăţii
Naţionale de Sănătate Publică se specifica: "Dacă aruncăm o privire asupra condiţiilor de trai ale muncitorimii
clujene, parcă am vedea timpurile preistorice sau ne-am închipui eschimoşii". Referirea se facea la muncitorii
care trăiau aproape de centrul oraşului, la sud de citadelă pe povărnişul şanţului. Printre bordeiele săpate acolo, pe
cărările ce duceau la Someş era plin de gunoaiele ce se aruncau în râu. Această stare de lucruri dezagreabile aveau
un efect demoralizator pentru oamenii vremii care ziceau că zona respectivă este vizuina "relelor, mizeriei şi
17

Egyed Ăkos, op. cit., p. 112.
Mai amănuntit despre amenajarea parcului în studiul lui Kovâri Lâszl6, A setater keletkezese es fejl6dese, Cluj, 1886. Despre
atmosfera şi atractivitatea parcului mai larg în Laczk6 Geza, Kiralyluig6, Budapesta, 1938, Passuth Lâszl6. Kutat6arok, Budapesta,
1966, precum şi Gyarmathi Zsolt, A korz6 es a setater, in "Miivel6des", apr. 1999.
17
S. Nagy Laszl6, fiare a vegeken. Cluj, 1935, p.130.
18
Kolozsvari nev es lakitsjegyzek az 1914 evre, Cluj, 1914, precum Katona Lajos, Kolozsvar kozzlti kozlekedese. In Kolozsvâri
Szem/e, 1942, l.
19
Bekesy Kâroly, Kolozsvar, Cluj, 1903, p. 19.
20
Ibidem, p. 58.
21 Rigler Gusztâv, Filep Gyula, vezet6 Kolozsvar varosaban, Cluj, 1903.
22
Fi1ep Gyula, A kolozsvari munkas/akasokr61, Cluj, 1902, p. 8.
15
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epidemiilor." Într-o situaţie ceva mai bună, dar totuşi mizeră trăiau muncitorii de pe străzile Holdvilăg,·Gheorgheni,
Uj Szen. Din lipsa izvoarelor, după un veac, este greu de apreciat în ce măsură se conştientizase pentru oamenii de
atunci problemele de trai şi de sănătate ale celor mai defavorizaţi, a căror pondere în totalul populaţiei era relativ
mic. Autorităţile nu s-au prea preocupat de ei, iar presa a reflectat şi ea sporadic, aceasta trăgând totuşi semnale de
alarmă: "Problema muncitorească zguduie pământul de sub noi ( ... ) şi acest fenomen trebuie să ne pună pe
gânduri. " 23
Universitatea
Clujul s-a bucurat de faima unui oraş al instituţiilor, al şcolilor, de centru cultural întâi-stătător în Ardeal,
iar capitalul său spiritual, alături de comerţ şi meşteşuguri I-au facut posesor de comori. Faptul că era un oraş a
şcolilor, reiese şi din următoarea statistică. În 1914 erau 16 grădiniţe, 19 şcoli primare, 1O şcoli ajutătoare şi
agricole, 3 şcoli de ucenici şi 3 licee. 24 În procesul de formare a intelectualităţii şi promovare a ştiinţelor, paşi
decisivi s-au facut în 1869, prin înfiinţarea Şcolii Superioare de Agronomie şi mai ales în 1872, prin deschiderea
Universităţii de Ştiinţe. 25
Universitatea s-a situat de la bun început la loc de cinste printre instituţiile oraşului. Deschiderea sau
închiderea anului universitar, decernarea titlurilor de doctor, precum şi alte festivităţi, erau într-un fel şi festivităţi
ale urbei. 26 Profesorii erau animatorii diferitelor asociaţii şi societăţi, se faceau ascultaţi în societate, afirmându-se
cu eficienţă în propăşirea Clujului la sfârşitul veacului trecut. Clădirea centrală a Universităţii a fost construită
între 1893-1902. 27 A devenit evident încă atunci că această Universitate era promotoarea viguroasă a culturii
maghiare. Parcurgând cu atenţie lista absolvenţilor din perioada 1872-1919, putem constata că Universitatea din
Cluj "a fost un forum de educaţie al popoarelor din Ardeal" 28 . Activitatea Universităţii a fost pulsul Clujului şi a
tot Ardealului, "a fost un suflet aparte, care până în 1918, de-a lungul a 46 de ani, prin studenţii săi, a străbătut
întreaga ţară prin faptul că aceştia erau transmiţătorii ştiinţei magiştrilor lor" 29 .
Presa
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea presa a jucat un rol esenţial în procesul de modernizare şi urbanizare.
Presa a fost nu numai un mijloc de informare, ci şi mijlocul clasic de formare al opiniei publice. Din paginile
ziarelor, cititorului i se sugera, i se impunea chiar, să se ocupe zilnic de treburile publice, să se refere critic la
acestea, determinându-se astfel deprinderea de a face politică, de a se implica în viaţa socială.
Krist6f Gyorgy se referea în felul următor la organele de presă dinaintea pactului dualist. "Foile noastre
păstrând şi apărând cultura naţională, popularizând cuceririle ştiinţei au revendicat pentru naţiunea maghiară
constituţionalismul, dreptul istoric şi dreptatea în politică" 30
Creşterea importanţei presei se poate demonstra cu cifre. 31 În 1867 la Cluj apăreau numai 5 ziare, numărul
lor crescând în 1907la 26, iar cel al revistelor la 12. După unirea Transilvaniei cu Ungaria, deşi Clujul pierde din
rolul politic pe care îl avusese, valoarea presei clujene pe plan naţional rămâne la o cotă ridicată şi datorită unor
cunoscute nume, precum Petelei Istvân şi Bartha Mikl6s. 32
Ibidem, p.ll.
~ Mai pe larg despre istoria Universităţii, vezi: Magyar kir. Ferenc J6zsef tudomimyegyetem Almanachja, Cluj, 1873-1918.
Mârki Sândor, A 111. kir. Ferenc J6zseftudomanyegyetem tortenete, 1872-1919, Budapesta, 1942.
!s La Inceput s-a ţinut în sala mare a Teatrului, apoi în aula noii clădirii.
26
Istoria Clujului, p. 315.
!? Aici a început anul şcolar 1895 şi s-a permis accesul la studii universitare femeilor (la drept şi medicină).
28
Makkay Lâszl6, op. cit., p. 14.
29
Imre Sândor, op. cit., p. 10.
3
° Krist6f Gyorgy, Az erdelyi id6szaki sajt6 a kiegyezest61 a kozhatalom valtozasaig (1867-19I9). In Magyar Konyvszemle,
Budapesta, 1938, p. 41.
31
Ibidem, p. 50.
3
~ Horosz Bela, KolozJvar, az orszag masodik sajt6varosa. In Kolozsvari Szemle, 1943/4, 286.
B
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În ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea creşte rapid numărul publicaţiilor. Amintim doar câteva
"Kolozsvari Kozlony" (Monitorul Clujului, 1882-1904), "Kolozsvar" (Clujul, 1887-1897), "Magyar Polgar"
(Cetăţeanul maghiar, 1884-1904), "Erdelyi Hirad6" (Vestitorul Transilvănean, 1888-1902). După primul război
mondial se mai menţin "EUen'zek" (Opoziţia, 1880-1944 ), "Ujsag" (Ziarul, 1899-1927), "Kolozsvari Hirmond6"
(Vestitorul Clujului, 1908-1919). Acestea din urmă prin conţinut, stil şi tiraj au depăşit cu mult prestanţa ziarelor
locale, impunându-se într-o arie mai largă. Ele s-au dedicat însă foarte mult propăşirii Clujului. Scoatem în evidenţă
importanţa deosebită a ziarului Opoziţia, impregnat de spiritul incisiv a fondatorului şi totodată redactorului său
şef Bartha Mikl6s.
Majoritatea articolelor de ziar apăreau nesemnate sau numai cu iniţialele autorilor, însă ştim că redactorii şi
proprietarii ziarelor erau mai ales profesori universitari, scriitori, ziarişti profesionişti din Budapesta sau jurişti. )J
După aprecierile lui Gustave Le Bon, forţa cotidienelor constă în faptul că pe lângă iniţiativa pe care o au
în formarea opiniei publice ele percep schimbările de mentalitate şi pentru a nu-şi pierde cititorii se adaptează
acestora pentru a fi mereu competitive 34 Acest lucru este valabil şi la Cluj şi aşa cum arăta Bekesy Karoly în
scrierile sale autobiografice "încă atunci, (când îşi începuse cariera de ziarist) am învăţat prin experienţe amare că
ziarul trăieşte în măsura în care reflectă ideile scumpe ale cititorilor şi nu ale redactorilor. "35
Prestigiul şi aprecierea de care se bucurau ziarele care criticau înapoierea economică şi anomaliile vieţii
sociale era determinat din păcate de culoare lor politică. 36 Krist6f Gyorgy, analizând rolul presei ardelene din
perioada dualismului, arată că "în hăţişul presei de partid se ascundeau interese private şi de aceea goana după
profit o aservea, chiar dacă patriotismul şi cultura elevată ascundeau acest fapt." 37
În concluzie, presa epocii respective, dincolo de culoarea politică, tiraj, longevitatea ziarelor, ea a jucat un
rol determinant în procesul modernizării, facilitând interacţiunea dintre "dezvoltarea economică, libertăţile
cetăţeneşti, ştiinţă, artă şi prosperitate. "38
Societatea

În deceniile patru şi cinci ale secolului al XIX-lea în societatea maghiară burghezia începe să-şi facă simţit
rolul' 9 Prin îmburghezire se înţelege evoluţia ce marchează desprinderea de feudalism, prin afirmarea unui nou
sistem de valori, mod de viaţă şi ocupaţii. În spaţiul central-european (cu o anumită diacronie) procesul începe în
anii 1830. Termenul de "burghez" circumscrie în sens restrâns statut social, un mod de viaţă şi un ansamblu de
ocupaţii.
Urmările revoluţiei şi ale războiului de eliberare de la 1848-1849, deşi soldate cu victoria forţelor
conservatoare, pe termen lung dovedesc că prefacerile burgheze sunt ireversibile. Clujul reflectă în acest sens
situaţia socială complicată a Ardealului. Kovari Laszl6 precizează în 1843 că spectrul social deosebit de larg al
societăţii este reflectat pe plan local cel mai bine în incinta teatrului: "în balcon se află studenţii de toate naţionalităţile
şi poporul de rând, la parter întreprinzătorii, industriaşii şi comercianţii, în unele loje şi pe locurile rezervate
nobilii, iar în lojele centrale aristocraţii. "40
Modernizarea făcută cu paşi mărunţi nu are impact imediat în societate. Demnitarii care-şi îndepliniseră
atribuţiile conform cutumelor sunt din ce în ce mai puţin în centrul atenţiei. Căpitanii judeţeni rămân formal,
până în 1941 în calitate de căpitani districtuali, dar cu atribuţii care se schimbă complet.
41

Krist6f Gyorgy, op.cit., p. 50.
Gustave Le Bon, A tomegek /elektana. Budapesta, 1913, p. 141.
Js Autobiografia lui Bekesy Karoly. Manuscris la Biblioteca Academiei.
6
J De exemplu "Erdelyi Hirlap'' (1906-1908), care a apărut pentru scurt timp sub redacţia profesorului universitar Posta Bela.
17
Krist6f Gyorgy, op.cit., p. 61.
Js "Magyar Polgar", Cluj, 23 apr. 1873.
9
J Despre consolidarea burgheziei maghiare în opera de sinteză a lui Gerc) Andrăs: A magyar polgarosodas, 1993.
4
°Kovâri Laszl6, Kolozsvar, în Magyarorszag es Erdely kepekben, (red. Kubinyi Ferenc, Vahot Imre), Pesta, 1853, 76.
41
"Corpul celor zece" în administraţie era un organ executiv mai ales în domeniul ordinii publice. Mai pe larg, vezi: Puskăs
Lajos, Tizedesseg es a kolozsvari tizedesek, Cluj, 1942; Csizrnadia Andor: Tizedesek a regi Kolozsvaron, Cluj, 1942; Csortân Mârton: A
kolozsvari tizedes szervezet, in "Hitel", Cluj, aprilie 1943.
n
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1867 burghezia duce o luptă aprigă împotriva aristocraţiei care se cramponează de privilegiile sale
sociale, care nu mai sunt susţinute de o forţă economică pe măsură. Clujul se situează în acest sens pe linia unei
tradiţii pe care "Magyar Polgar" (Cetăţeanul Maghiar) o prezintă cu mândrie ca fiind "împotriva privilegiilor
aristocraţiei proprii unui oraş dintotdeauna burghez. "42
Într-un studiu din 1889 al lui Bekesy Karoly reiese că: "oraşul de meşteşugari a devenit un oraş de funcţionari,
iar structura socială lineară a devenit mult mai diversificată datorită ocupaţiilor şi demnităţilor." Direct proporţional
cu această stratificare se formează diferite asociaţii: cazinoul aristocraţiei, cercurile de funcţionari sau profesori,
asociaţia industriaşilor, societatea de lectură a celor din suburbia "H6stat", etc.
La Cluj fiecare pătură socială era bine delimitată în funcţie de tradiţie, avere şi grad de cultură. Spre
deosebire de Oradea sau Timişoara, Clujul era un oraş mai puţin prosper, "nu erau latifundiari, nu era risipă de
bani, ci mai degrabă un fel de fală de patrician, un joc al nuanţelor sociale" -îşi aminteşte Passuth Laszl6. 44
Aristocraţii şi grupul restrâns al magnaţilor alcătuia elita societăţii, dar şi ei - faţă de marea nobilime
maghiară, cu ale lor palate cu două etaje în centru şi cu cele câteva sute, maximum o mie de iugăre de pământ erau săraci. Rolul ei politic scăzuse după revoluţie, dar îşi păstrează fizionomia. Din relatările contemporanilor, al
memorialiştilor, reiese că aristocraţia ardeleană nu prea şi-a schimbat componenţa 45 Era un grup social închis,
fără căsătorii în afara sa, cel mult în grupul nobiliar imediat inferior ierarhic. Majoritatea magnaţilor trăiau numai
iarna în oraş, vara avându-şi reşedinţa pe moşii.
Modelul în societatea urbei nu putea fi dat de această categorie închistată, ci de clasa mijlocie. Aceasta era
eterogenă prin anumite tradiţii, prin mod de viaţă şi prin activităţile cotidiene, liantul ei fiind acea cultură pe care
şi-au însuşit-o în liceele Clujului. 46 Nivelul superior al acestei burghezii o formau aşa zişii domni din clasa mijlocie,
care se diferenţiau şi ei. Nobilii cu moşii nu prea mari, industriaşii prosperi şi profesorii gimnaziilor se situau pe
acelaşi plan prin comportament, cens, cultură şi funcţii. Creşterea rolului intelectualităţii poate fi reliefată prin
ponderea de 25% pe care o deţineau împreună: profesorii, învăţătorii şi tineretul studios în 1908. Menţionăm că
dintre locuitorii urbei ce împliniseră 6 ani 71,6% ştiau să scrie şi să citească.
Este bine să se ştie că moşierimea mijlocie şi mică, cu mici excepţii nu s-a situat pe unda dezvoltării
capitaliste, păstrând în schimb ifosele unui comportament nobiliar. Împânzind aparatul administrativ după 1867
ea s-a plasat pe o pantă alunecoasă a societăţii
Mica burghezie, aflată la baza clasei de mijloc era animată deopotrivă de ambiţia ascensiunii şi frica de
degradare a statutului ei. Micii întreprinzători au reuşit să evite transformarea lor în muncitori industriali sau
zilieri. Alte grupuri mic burgheze erau funcţionarii de tot felul, de la şcoli, poştă, căile ferate. Mica burghezie
forma clasa cea mai numeroasă, peste zece mii de oameni instruiţi, incluzând şi pe industriaşi, negustori, chiar şi
pe ţăranii din Hostat, care se mândreau de asemenea că sunt clujeni. 49
Muncitori mea era pătura nouă a societăţii burgheze. În ansamblul populaţiei orăşene se distingeau în funcţie
de ocupaţie, două categorii de bază: muncitorii industriali şi muncitorii în domeniul transportului şi comerţului.
Din pricina slabei dezvoltări a industriei clujene a doua categorie este mai relevantă 50
Muncitorii calificaţi se distingeau printr-un oarecare nivel de cultură. Ei se mobilizau în sindicate şi asociaţii
profesionale. În 1869 s-a înfiinţat Uniunea Generală a Muncitorilor cu scopul grupării tuturor branşelor care însă
n-a răspuns pe termen lung scopului pentru care a fost creată. În primii ani ai secolului nostru numărul muncitorilor
43

47

48

''A1agyar Polgar". Cluj, 23. apr. 1873.
Bekesy Karoly, Kolozsvirr kozigazgatasi milltja es jelene. Cluj, 1888, p. 17.
44
Passuth Laszl6, Kutatoarok. Budapesta, 1966, p. 135.
45
Vezi lucrările lui Jakab Elek, Kovări Lăszl6. Bekesy Kăroly, Passuth Lăszl6.
46
Despre clasa mijlocie maghiară, vezi Tokeczki Lăszl6: A magyar kozeposztaly. In Historia, 1996, 5-6.
4
' Makkay Laszl6, Vasarhelyi Emil, Kolozsvar, Cluj, 1942, p. 49; Kelcmen Lajos, Fodor Janos, Kolozsvari kalauz, Cluj.
48
Egyed Ăkos, A korszeri1sod6 es hagyomcmy6rz6 Erde/y 1-11. Miercurea Ciu~, 1997, p. 30.
.
49
În 1870 se înregistrau 2481 muncitori, vezi Nepszam/ci/cis, 1870, 297-319. (ambele categorii de muncitori).
50
În afară de producerea de: făină, spirt, cărămidă, parchet, lumânări, săpun, sobe nu se prea poate vorbi de producţie industrială,
vezi Kovâri Laszl6: Kolozsvar koz1gazgatasi fej/6dese, irimya es fe/tete/ei. Cluj, 1889, 13.
n
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a crescut, însă nivelul de trai precar era o sursă permanentă de mişcări revendicative, care erau privite cu tot mai
multă atenţie. Profesorul universitar Filep Gyula se gândea la implicaţiile patriotice ale chestiunii muncitoreşti,
precizând: "Muncitorul este privit astăzi ca maghiar, dar dacă condiţiile sale de viaţă nu se îmbunătăţesc, este o
problemă de timp când va deveni cosmopolit." 51
Urbanizarea şi procesul de îmburghezire erau însoţite firesc de sporul populaţiei urbei şi de schimbarea
componenţei sale. La cumpăna dintre veacuri a sporit cu 42,92%, dar nu atât datorită sporului natural, care a
rămas scăzut. Recensămintele realizate o dată la zece ani dezvăluie şi raportul dintre cei născuţi în oraş şi
veneticis 3 În 1871 cei veniţi în oraş reprezentau numai 18,09%, în 1880 o jumătate din populaţie, iar în 1900
ponderea băştinaşilor scade la 46,55%. Tot atunci, clujenii se cunoşteau în mai mică măsură, decât locuitorii altor
oraşe cu o populaţie de 40-50 de mii de locuitori. Cauza este fără îndoială stabilirea în oraş a unui număr mare de
funcţionari, de fapt procesul continuu de primenire a populaţiei şi, mai ales a clasei mijlocii.
Extremele edificiului social al urbei erau cel mai evidente dacă priveai palatele bancherilor, aflate nu
departe de vizuinile din apropierea citadelei ori bord ei ele ţiganilor de lângă târgui de lemne. Elita societăţii încerca
să păstreze artificial distanţa faţă de clasa mijlocie. Intelectualii progresişti ai epocii remarcau că este nefiresc ca
"oaspeţilor de seamă să li se rezerve locuri speciale în cafenele" Astfel Torok Gyula scria cu indignare în 1906
că: "Acest loc împrejmuit este singurul cusur şi motiv de ruşine pentru acest restaurant select ( ... ) pentru că este
o absurditate socială ca grupul mai restrâns al magnaţilor să-şi permită să-şi rezerve 5 m2' ' 54
Astfel de situaţii nu dăinuie multă vreme, întrucât evoluţia societăţii se face în direcţia progresului. La
balurile juriştilor, ori la cele cu scop caritativ, fii de burghezi invitau la dans fete de magnaţi, "însă pentru a nu se
înfiripa iubiri pătimaşe, din ambele grupuri privirile iscoditoare ale stăpânelor balului ţineau situaţia sub control",
consemnează în notele sale autobiografice contele Kemeny Janos 55 După primul deceniu al secolului nostru, deşi
în cafenele parcă rândurile de mese mai priveau provocator, între magnaţi şi profesorii universitari nu mai era o
prăpastie de netrecut, ci aceştia "se întâlneau des, la un pahar la "mesele artiştilor", unde artiştii Teatrului Naţional,
scriitorii şi ziariştii se întâlneau în mod tradiţional. "56
Ambivalenţa modernizare-tradiţie nu era specifică numai Clujului, ci aşa cum remarca Hamik Peter: "Sunt
puţine ţările de pe continentul nostru unde timpul trecut şi cel prezent este atât de întrepătruns ca în Ungaria. "i7
12

Concluzii
În cercetarea dezvoltării unui oraş din provincie în perioada dualistă trebuie avut în vedere rolul capitalei
care s-a bucurat de o atenţie deosebită şi a absorbit în mare măsură resursele ţării.
Clujul a reuşit să-şi cucerească un rol fruntaş în domeniul învăţământului şi al culturii, deşi a rămas în
esenţă un cuib al bârfelor, cum afirma Passuth Lâszl6.
Provincialismul şi rămânerea în urmă pe plan economic au pricinuit frânarea dezvoltării Clujului. Lipsa
marii industrii, a marilor bănci, a investiţiilor de anvergură şi-au facut simţit efectul. În pofida acestuia, spre
deosebire de alte oraşe de provincie, elita Clujului s-a mobilizat în mare măsură pentru propăşirea urbei lor.
Sub aspect demografic, oraşul comorilor nu numai că a înregistrat un spor continuu şi o "diluare" a populaţiei,
evoluţie ce a marcat formarea unui spectru social deosebit de larg. Fireşte, forţa modernizării s-a datorat burgheziei.
Edificiul social, în ansamblu nu s-a bipolarizat.
51

Filep Gyula: A kolozsvari 1mtnkaslak6so!.:r6!. Cluj, 1902, p. 8.
~ Între anii 1901 şi 1908 s-a înregistrat un spor de 2.364 de persoane, dar de fapt a fost era de 12.000. Vezi Egyed Âkos: Falu,
varos, civilizaci6, Bucureşti, 1981, p. 291.
5

Schimbările numărului popula(ici Clujului în perioada dualismului: 1870- 26.638, 1880- 30.363, 1890- 35.855, 190046.670, 1910-60.808. vezi: Magyar statisztikai kozlenu!nyek. Edi(ie nouă 1. Budapesta, 1983, 55; op.cit., 5. Budapesta. 1907, 33. op.cit.
61. 33-34. Thirring Gusztav, op.cit., p. 52-54.
1
' Citat de Domokos Matyas, Torok Gyula: A zoldkoves gyiirii. In Hunyadi Sandor csa!Mi albuma. Budapesta. 1956, 9.
55
Kemeny Jânos, Kakukkfi6kak, Bucureşti 1972, 164.
56
Passuth Lasz16, op.cit., 35-36.
57
Hanâk Peter: Szazadvegi kepeslap. Lazadasok a kozep-eur6pai kulturaban. In !!istoria, 1996, 5-6.
5
'
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Am încercat, folosindu-ne şi de izvoare istorice mai puţin cunoscute să marcăm luminile şi umbrele evoluţiei
Clujului din vremea dualismului. Dar întrucât procesul modernizării este deosebit de complicat, cunoaşterea sa
incumbă continuarea cercetării istorice.

CONTRIBUTIONS TO CLUJ MODERNIZATION DURING 1867-1914
(Abstract)

The aim of the study is to analyse two segments of modernization during dualist period (urbanism and
bourgoisie) using new sources of information.
Regarding urbanism, our research is concentrated on more important aspects like streets, sewerage system,
lighting, traffic and the consequences ofrailways. On the other hand, modernization was not followed by essential
changes in society structure. The lack of industry had as a consequence the increase of the middle class society;
so, periods of progress and also regress can be distinguished. University and press had endeed a great impact on
the epoque.
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Organizarea şi amenajarea spaţiului
A

In
locuinţele aşezării

civile de la

Grădiştea

de Munte

Liliana SUCIU

Habitatul în lumea dacică a fost şi este unul dintre domeniile destul de puţin studiate la noi. De aceea ne
propunem, în studiul de faţă, o încercare de schiţarea ceea ce a însemnat spaţiul privat, funcţionalitatea şi organizarea
lui în aşezarea civilă de la Grădiştea de Munte, unul dintre siturile arheologice cel mai intens studiat de-a lungul
timpului.
Grădiştea de Munte, capitala statului dac, s-a aflat multă vreme în atenţia specialiştilor, în primul rând
datorită importanţei sale politice, militare, religioase etc., dar şi datorită bogăţiei şi diversităţii de materiale
arheologice care au fost recoltate de aici. Ridicată într-o zonă cu relief accidentat, într-un teritoriu în mare parte
impropriu locuirii, aşezarea de la Grădiştea de Munte a devenit una dintre cele mai mari aşezări ale daco-geţilor,
extinzându-se pe un teritoriu de aproape 5 km, pe zeci de terase antropogene.
Aşezarea se compune din două părţi distincte: o zonă publică - compusă din sanctuare, fortificaţie şi
cartierele meşteşugăreşti (Pl. 1) - şi o zonă civilă cuprinzând locuinţele, anexele şi dependinţele acestora, (Pl. Illa),
amenajată pe terase, atât de-o parte cât şi de alta a zonei sacre şi a cetăţii formând cele două cartiere, de est şi de
vest.
În această zo~ă cLvilă au fost cercetate de-a lungul anilor mai multe locuinţe şi clădiri anexe.
1. Locuinţe. Planuri, sisteme şi materiale de construcţie.
Cele mai importante clădiri din aşezarea civilă rămân, evident, locuinţele. Acestea pot fi grupate în trei
mari categorii: locuinţe patrulatere cu o singură încăpere, locuinţe patrulatere cu mai multe încăperi şi locuinţe
poligona1e (sau circulare). Trebuie menţionat că toate locuinţele din regiunea capitalei sunt locuinţe de suprafaţă
Şi ca:m~terialele de construcţie folosite cu preponderenţă sunt lemnul, lutul şi mai rar piatra (utilizată în special la
baza clădirilor şi la praguri). În general există două tehnici de construcţie diferite şi amândouă se întâlnesc la
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locuinţele dacice de la Grădiştea de Munte: cu pereţi care au un schelet de pari înfipţi în pământ şi cu pereţi din
bârne groase aşezaţi pe o bază de piatră 1 .
LI. Locuinţe cu o singură încăpere. Locuinţe ceva mai modeste acestea sunt relativ puţine în zona Munţilor
Orăştiei. Dintre acestea două au fost cercetate mai amănunţit: locuinţa de pe "terasa din stânga pârâiaşului cu obârşia
în Tău"~ şi locuinţa de pe "Terasa Mică"'. Ambele sunt patrulatere şi au dimensiuni relativ mici: 5 mp. în primul caz
şi 12 mp. în al doilea. Ceea ce diferă la cele două clădiri este sistemul de construcţie. Prima avea pereţii ridicaţi pe u~
schelet de stâlpi de brad, înfipţi în pământ, iar a doua avea pereţii din bârne de lemn, fasonate, îmbinate la capete ŞI
care se sprijineau pe o bază de blocuri de calcar. În amândouă locuinţele în afara inveptarului obişnuit (ceramică,
unelte etc.) s-a descoperit câte o groapă în care în antichitate fusese depozitat grâu. In apropierea locuinţelor, la
numai 1,50 m. de peretele lor s-au descoperit alte gropi conţinând două chiupuri cu grâu (în cazul primei construcţii)
şi grâu depus direct în groapă (sau într-un vas de lemn?) în cazul locuinţei de pe "Terasa Mică".
Analogii pentru astfel de construcţii se găsesc peste tot în Dacia Brad 4, Ocniţa 5 , Poiana6, Popeşti 7 , Răcătău 8 ,
Bragadiru, Dudeşti, Căţelu Nou 9 - pentru prima locuinţă şi la Arpaşu de Sus 10 , Băniţa 11 , Bâtca Doamnei 1 ~, Celei 13
etc - pentru cea de-a doua.
12. Locuinţe cu mai multe inciiperi s-au construit tot după cele două sisteme tradiţionale, mai numeroase
fiind cele din a doua categorie - cu bază de piatră. La Sarmizegetusa acest al doilea tip este foarte des întâlnit. Se
cunosc astfel locuinţele de pe "Terasa cu Stâna" 1 ~, locuinţa de pe terasa a 4-a a platoului cu şase terase 15 , locuinţa
de pe "Terasa de lângă turnul de veghe" 16, locuinţa de pe "Terasa depozitului de vase" 17 etc.
Pentru a ilustra această categorie am ales doar câteva locuinţe: cea de lângă turnul de veghe, cea de pe
'lerasa cu stâna" şi locuinţa de pe terasa a 4-a a platoului cu şase terase.
În primul caz este vorba de o construcţie cu două încăperi şi un pridvor plasat pe latura de vest. Încăperile
aveau o suprafaţă de 22,5 mp şi respectiv 30 mp. Nu ar fi exclusă posibilitatea existenţei unui etaj. Locuinţa avea
două intrări: una principală şi cealaltă utilizată probabil spre dependinţe. Este de remarcat în legătură cu planul
locuinţei dispunerea grupată a pieselor componente (Pl. III/a).
Locuinţa de pe "terasa cu stâna" avea un spaţiu util de 55 mp., spaţiu împărţit în două încăperi de un perete
median a cămi bază se sprijinea pe trei blocuri de calcar fasonat. În colţul de sud-est al clădirii se afla vatra de foc.
patrulateră, cu dimensiunile de 1x 1m. şi fiind înălţată cu O, 1O m. deasupra nivelului locuinţei. Arsura aflată în
afara spaţiului închis de locuinţă, precum şi fragmentele ceramice găsite în zonă, ar indica existenţa unei dependinţe
de lemn lipită de peretele estic al acestei construcţii. Intrarea se afla pe latura de sud, după cum o dovedeşte
găsirea în acel loc a ţâţânilor uşii.
În sfarşit, locuinţa de pe terasa a 4-a a Platoului cu şase terase are o formă patrulateră, fiind compusă din
două încăperi Dimensiunile acestora erau destul de mari: prima încăpere avea 42 mp. iar cea de-a doua 30 mp În

1. Glodariu, ;.lrhilectura dacilor. Civilă şi miltlară, 1983.p. 15.
'C Daicoviciu şi colab., în SCJI'. 3. 1952, p. 306. fig.27: I.Glodariu, op.cit., p. 16.
1

1. Glodariu, E. Iaroslavschi. A. Rusu. FI. Stănescu. Sarmizegetusa Regia, Capitala Daciei preromane, Deva. 1996. p. 91
~V Căpitanu, V Ursachi, în Crisia, 1972, p. 100; V Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad. Bucureşti. 1995. p. 48-59.
D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, p. 19-22.
6
R. Vulpe. în SCW,II. 1951, p. 198-199.
7
Idem, în SCJr, VI. 1-2, 1955. p. 243-245.
8
V Căpitanu, V Ursachi. op.cit., p. 103.
9
M. Turcu, Geto-dacii din Câmpia Munteniei, Bucureşti 1979, p. 83.
10
M. Macrea, I. Glodariu, Aşezarea daci că de la Arpaşu de Sus, Bucureşti, 1976, p. 27.
11
M. Macrea, 1. Berciu, O. Floca, N. Lupu, Cetăti dacice din sudul Transilvaniei, Buc, 1966, p. 28-29.
11
C Mătasă. I. Zămoşteanu. M. Zămoşteanu, înMCA. VII, 1961, p. 340.
13
Oct. Toropu. C. Tătulea. Sucidava- Celei, Bm.""Ureşti 1987, p. 37.
1
' C Daicoviciu şi colab .. în SCII: VI, 1-2, 1955. p. 206-207; I. Glodariu, E. Iaroslavschi, A. Rusu, FI. Stănescu, op.cit., p. 94.
" C. Daicoviciu, N. Gostar, I.H. Crişan, în MC4, III, 1957, p. 257-259; I. Glodariu, E. Iaroslavschi, A. Rusu, FI. Stănescu,
op.cit.,p. 95-96.
3

j

C. Daicoviciu şi colab., în SCJI: \1, 1-2, 1955, p. 215; I. Glodariu, op.cit., p. 18; I. Glodariu, E. Iaroslavschi, A. Rusu, FI.
op cit.,p. 94-95.
17
C. Daicoviciu şi colab .. înMCA, VII. 1961, p. 305-307.
16

Stănescu,
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fiecare încăpere se afla câte o vatră de foc, dar numai încăperea mică avea pereţii căptuşiţi cu lut, îngrijit fatuit.
Intrarea în locuinţă se facea pe latura de vest, orientată spre drumul antic (Pl.III/b ).
'
18
19
Locuinţe de acest tip se întâlnesc şi în alte zone ale Daciei: Popeşti , Tilişca , Piatra Roşie2oetc.
LJ.Locuinţe poligonale (circulare). Acestea au una sau mai multe încăperi, putând avea adeseori etaj, sau
un ~ri~vor care de obicei în~onjoară încăperea de la parter. Dintre acestea mai importante sunt locuinţele de pe
doua dmtre terasele Platoulw cu şase terase: locuinţa cu trusa medicală, de pe terasa a 5-a21 şi locuinta în care s-a
descoperit celebrul vas cu inscripţia ştampilată DECEBALVS PER SCORILO, de pe terasa a 2-~ a aceluiaşi
platou 22
Locuinţa cu t~sa medicală era compusă dintr-o încăpere şi un cerdac - diametru) încăperii este de 6m iar
al cerdacului de 2m. In jumătatea de est a încăperii s-a găsit vatra de foc. Clădirea pare să fi avut o singură intrare
-în partea de sud- având pragul format dintr-un bloc de calcar (Pl. V/a).
Locuinţa de pe terasa a 2-a binecunoscută în literatura de specialitate graţie descoperiri în interiorul ei a
vasului cu inscripţia mai sus menţionată are un diametru de 12,5 m. În interiorul ei au fost descoperite două vetre
de foc. Locuinţa are două intrări, una plasată la sud - cu pragul de cărămizi pătrate- şi una la vest - cu blocuri de
calcar la prag. Socotind lungimea pereţilor dărâmaţi se presupune că locuinţa avea etaj. Foarte probabil avea şi un
pridvor protejat de streaşină (Pl. Vlb ).
La toate locuinţele din zonă acoperişul era din Şindrilă, iar podina din lut bătut.
Acestea sunt în principiu cele trei tipuri de locuinţe descoperite în zona Sarmizegetusei Regia. Se poate observa
că în zonă nu există decât construcţii de suprafaţă, acest lucru datorându-se în primul rând condiţiilor locale de relief
(nivelul stâncii aflat foarte sus şi care nu permitea adâncirea în pământ). Se remarcă, de asemenea, tendinţa înlocuirii
sistemului de construcţie cu pari înfipţi în pământ cu acela în care la baza pereţilor se afla un şir de pietre, construcţiile
ridicate pe o astfel de bază fiind mult mai frecvente în zonă decât cele cu pari adânciţi în pământ.
Il. Organizarea şi funcţionalitatea spaţiului. În cazul locuinţelor cu o singură încăpere este uşor de spus
care era funcţionalitatea acesteia: ea constituia spaţiul de locuit cu tot ce însemna acesta (dormit, servi rea mesei,
desfăşurarea activităţilor casnice). Situaţia se complică atunci când avem de-a face cu construcţii cu mai multe
încăperi. În cazul acestora, foarte probabil diferitele încăperi aveau destinaţii variate. Una, posibil cea în care se
afla vatra de foc, era folosită pentru locuit (la această altitudine şi în construcţii de suprafaţă nu se poate locui fără
vatră de foc), celelalte putând fi eventuale magazii. Este interesant, în acest sens, cazul locuinţei de pe terasa a 4-a a
Platoului cu şase terase23 . Cele două încăperi ale locuinţei sunt diferite. Spre deosebire de prima încăpere, cea de-a
doua, de dimensiuni ceva mai mici a fost tencuită în interior. Deşi ambele încăperi aveau o vatră ovală de foc,
totuşi, datorită izolaţiei pe care o prezintă încăperea nr. 2, putem presupune că aceasta era folosită pe post de
cameră de locuit. Prezenţa vetrelor în mai multe încăperi ale aceleiaşi locuinţe ar putea sugera mai multe camere
pentru locuit, eventual o familie mai numeroasă sau o împărţire a spaţiului locuinţei pentru diverse activităţi
~.:asnice (o cameră pentru dormit şi una pentru activităţi cotidiene?).
La Grădiştea de Munte apar şi locuinţe mai pretenţioase, având etaj, cum sunt locuinţele de pe terasa a 2-a
a Platoului cu şase terase, locuinţa de pe terasa de lângă turnul de veghe etc. Dacă ar fi să luăm ca analogie pentru
acest tip de construcţie turnurile locuinţă, care aveau etaj, unde camera superioară era folosită pentru locuit, în
timp ce încăperea de jos era utilizată ca magazie, atunci nu se explică de ce în încăperea de jos a locuinţei de pe
terasa a 2-a apar două vetre de foc. Mai mult, dacă încăperile de jos erau folosite pentru locuit, fiind prevăzute cu
R. Vulpe şi colab., înMCA, VII, 1961, p. 324,327.
N. Lupu şi co1ab., lnMCA, IX, 1970, p. 240.
2
°C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, p. 56-59.
21 C. Daicoviciu, N. Gostar, I.H. Crişa.n, op.cit., p. 260-262; C. Daicoviciu şi colab., în MCA, V, 1959, p. 393-395: 1. G1odariu,
op.cit., p. 22; 1. G1odariu, E. Iaroslavschi, A. Rusu, FI. Stănescu, op.cit.,p. 96-98.
2
' C. Daicoviciu şi colab., în SCJY; VI, 1·2, 1955, p. 196-203; 1. Glodariu, op.cit., p. 22; I. Glodariu, E. Iaroslavschi, A.Rusu, FI.
Stănescu, op.cit.,p. 98-100.
21
Vezi supra nota 13.
18
19
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vetre de foc, atunci în încăperile de la etaj era destul de puţin probabil să se locuiască - fumul pe care îl emană
aceste vetre şi care evident urcă, reducând considerabil posibilităţile de locuire în aceste camere. Asta dacă nu
cumva între încăperea de la parter şi cea de la etaj există un sistem de izolaţie destul de bun (podină de lem~~
etanşeizată cu lut etc.). În astfel de condiţii se poate locui şi la etaj, dar atunci intervine problema evacuăru
fumului de la parter. Aşadar problema organizării spaţiului rămâne deschisă în privinţa funcţionalităţii încăperilor
constructiilor de locuit cu mai multe piese şi a celor despre care se presupune că ar fi avut etaj.
Spre deosebire de locuinţele cu o încăpere în care spaţiul disponibil era mai mult decât modest (între 5 şi
25mp) locuinţele cu mai multe încăperi beneficiau de o suprafaţă utilă destul de mare (cuprinsă între 52 şi 70 mp ).
III. Amenajări interioare. Din păcate se ştiu destul de puţine despre amenajările interioare, dispunerea
inventarului, a mobiliemlui etc. De regulă singurul element pe care îl găsim în descoperirile arheologice- evident,
în afară de inventar - şi care ar trebui să fie nelipsit din interiorul fiecărei case este vatra. În jurul acesteJ,, · ,:ra
organizată întreaga activitate casnică. Vetrele descoperite în locuinţele din zona Grădiştii de Munte sunt de două
tipuri: patrulatere şi circulare, şi sunt dispuse în general descentrat, fiind mai aproape de pereţi decât de centrul
încăperii. Ele erau realizate din piatră şi lut şi aveau dimensiuni cuprinse între O, 70-2 m. Vetrele erau utilizate atât
pentru gătit cât şi pentm încălzitul încăperilor. Folosirea lor pentru gătit este dovedită- dacă mai era cazul -de
descoperirea într-o locuinţă de pe terasa a VIII-a a unei vetre de foc, circulară, care la un capăt păstrează locul
unuia dintre parii care probabil faceau pat1e dintr-un dispozitiv care folosea la susţinerea vaselor deasupra focului.
Construirea acestor vetre viza în primul rând protejarea casei de riscurile unui incendiu.
Toate vetrele din regiune sunt vetre deschise ceea ce implică sisteme de evacuare a fumului. Astfel de
amenajări însă nu sunt cunoscute în lumea dacică şi de aceea s-a presupus că se practica un orificiu în acoperiş
PJ. Reynolds a demonstrat că o deschizătură într-un acoperiş conic, de exemplu, aspiră scânteile şi pune în
pericol întreaga învelitoare 2 ~. Este posibil însă să nu fi fost nevoie de nici un fel de instalaţii speciale, deoarece
acoperişul fiind din şindrilă, spaţiul existent între bucăţile de lemn lasă aerul să circule liber.
În ceea ce priveşte mobilierul foarte probabil acesta era din lemn şi a fost distrus odată cu incendierea clădirilor.
Este posibil să fi existat paturi din lemn acoperite cu paie, dacă luăm ca analogii descoperirile din lumea celtică '. De
asemenea nu poate fi exclusă posibilitatea folosirii unor aşternuturi simple de paie, frunze, fan etc.
Putem presupune de asemenea, că un anumit număr de obiecte erau suspendate pe pereţi, pe etajere de
lemn (vase de ceramică, diverse ustensile, obiecte mai mici). Prezenţa acestor poliţe este dovedită de masarea în
anumite cazuri a fragmentelor ceramice pe lângă pereţi. Este de altfel greu de crezut că vasele ceramice ar sta
împrăştiate pe jos prin încăpere, chiar dacă în locuinţa de pe terasa a 4-a a Platoului cu şase terase au fost descoperite,
înşiruite în jurul vetrei, şase vase de lut ars 26 .
Tot vasele ceramice ne demonstrează existenţa în zona capitalei a meselor. Dacă în restul Daciei sunt
frecvente în descoperiri fructierele - vase din care mânca întreaga familie -în regiunea Sarmizegetusei acestea
apar extrem de rar fiind înlocuite cu străchinile -vase cu picior scurt din care se mânca, dar care pentru a putea fi
utilizate trebuiau aşezate pe o masă.
Existenţa laviţelor este atestată de descoperirea în locuinţa de pe terasa "depozitului de vase" a două piese
de andezit în imediata apropiere a peretelui. Dispoziţia şi distanţa dintre ele ne fac să credem că au putut servi ca
suport al unei laviţe, aşezată în faţa vetrei de foc (PI.IV/a). Probabil acelaşi roll-au jucat şi unele din blocurile mai
mari de micaşist care apar frecvent în aceste locuinţe (PI.III/a-b ). ·
.
În domeniul inobilierului ar putea intra şi lăzile 27 , al~ căror ferecături de fier sau de bronz 28 au fost descoperite
în săpături. Acestea erau dispuse pe lângă pereţi şi conţineau în general cereale (v. locuinţa de pe terasa a II-a a
platoului cu şase te rase, Pl. V/b ), dar n-ar fi exclusă utilizarea lor şi pentru păstrarea altor bunuri materiale.
2

'~ P.J. Reynolds, Iron Age Fanu, London, 1979 apud F. Audouze, O. Buchsenschutz, lî/les, villages el campagnes de 1'Europe
Celt1que, Paris, 1989, p. 140 ..
2
j F. Audouze, O. Buchsenschutz, op.cit., p. 143.
26
1. Glodariu, E. Iaroslavschi, A. Rusu, F. Stănescu, op.cit., p. 96.
2
' C. Daicoviciu şi colab., în SCW, III, 1952, p. 306; Iidem, în SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 172.
18
A. Rustoiu, Metalurgia bronzului la daci (sec!I-î. Chr.- J.d. Chr.). Tehnici, Ateliere şi produse din bronz, Bucureşti 1996, p. 163-164.
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În ceea ce priveşte hainele foarte probabil că acestea se atârnau de pereţi sau de uşă cu ajutorul unor cuie de
lemn sau de fier, în anumite cazuri existând chiar adevărate cuiere29 .
În interiorul locuinţelor mai apar adesea vase mari de provizii, sprijinite de pereţi, sau în gropi săpate în
podeaua de lut şi acoperite cu chepenguri de lemn, care conţineau de regulă cereale. Tot în locuinţe trebuie să se
fi aflat şi alte ustensile casnice, ca de pildă războiul de ţesut (fusaiole, greutăţi de lut etc).
Astfel putem spune că în interiorul locuinţelor avem un spaţiu relativ bine organizat: o vatră dispusă cel
mai adesea descentrat, un loc special amenajat pentru dormit, foarte probabil în apropierea unui perete sau în
apropierea vetrei, o masă, etajere suspendate pe pereţi şi chiar laviţe sau bănci. Tot pe lângă pereţi erau dispuse
vasele pentru provizii. Este posibil ca spre centrul locuinţei să fi existat un spaţiu liber, la fel cum exista probabil
şi un loc dedicat cultului, care putea să fie vatra de foc, o nişă special amenajată în unul din pereţi etc. Deşi la
Grădiştea de Munte astfel de amenajări nu sunt semnalate, existenţa lor nu este imposibilă ştiut fiind că în restul
Daci ei se găsesc destul de frecvent (vetrele decorate de la Bucureşti-Dealul Mihai Vodă 30 , Popeşti Leordeni 31 ,
Piscu Crăsani 3 :: etc., toate în construcţii considerate a fi locuinţe).
Dispunerea inventarului dintr-o locuinţă poate spune deci destul de multe despre amenajările interioare.
Din păcate, în relativ puţine rapoarte de săpătură se precizează unde anume se găsea exact un anumit obiect
(ceramică, unelte, etc.), pierzându-se astfel detalii utile încercării de reconstituire a interiorului unei locuinţe
protoistorice.
IV.Amenajări

exterioare. Dacă despre amenajările interioare nu putem spune mai multe, în schimb referitor
la amenajările gospodăreşti exterioare cercetările arheologice dau posibilitatea cunoaşterii mai multor date.
Adesea în rapoartele de săpături se menţionează existenţa pe lângă locuinţe a uneia sau mai multor construcţii
anexe. În foa11e rare cazuri se pomeneşte care era funcţionalitatea acestora. Putem presupune că ele adăposteau
fie hambare, fie staule, fie mici ateliere etc.
După cum se ştie, într-o aşezare se găsesc numeroase construcţii pentru păstrarea cerealelor. Ele variază ca
forme, în funcţie de tehnica de conservare: conservare aeriană şi ventilată sau păstrarea prin îngropare şi prin
dimensiuni de la cele mici care constituiau rezerve familiale până la cele mari care adăposteau rezervele întregii
comunităţi . Dintre aceste construcţii la Grădiştea de Munte se întâlnesc două tipuri: gropile de provizii şi hambarele
În ceea ce priveşte gropile de provizii putem spune că ele sunt relativ rare în zonă. Spuneam atunci când
descriam locuinţele patrulatere cu o singură încăpere de la Tău şi de pe "Terasa mică" ~ că atât în interiorul cât şi în
exteriorul lor au fost descoperite gropi care adăposteau lădiţe sau chiupuri cu grâu. Aceste gropi sunt însă înlocuite cu
hambare, construcţii de dimensiuni ceva mai mari, ridicate la suprafaţa solului. Urmele arheologice pe care le lasă
hambarele sunt puţine atunci când nu au pietre la bază sau conţinutul incendiat. La Grădiştea de Munte se cunosc mai
multe hambare dintre care două conţin cu siguranţă proviziile unei singure familii, fiind anexe ale unor locuinţe: este
vorba de vestigiile de pe terasa "Depozitului de vase" 35 şi cel de pe terasa cu "Oale pictate 2" 36 . Amândouă sunt de
formă patrulateră şi au dimensiuni mici. În primul caz grânele erau păstrate în chiupuri.
Este posibil să fi existat şi alte hambare pe lângă locuinţe dar ale căror urme nu s-au păstrat.
Alte construcţii din apropierea locuinţelor puteau fi folosite ca staule. După cum se ştie creşterea animalelor
implică controlul acestora. Pentru aceasta animalele erau îngrădite în ţarcuri, sau adăposti te în staule. Este greu de
dovedit arheologic că o anumită clădire din apropierea unei case ar putea fi un staul. Totuşi o astfel de ipoteză nu
trebuie eliminată.
11

3

29

1. Glodariu, E. laroslavschi, Civiliza,tia jierului la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 117, fig.64/1-5.
R. Vulpe, Aşezări geti ce din Muntenia, Bucureşti, 1966, p. 34; M. Comşa, în Actes 2-e Symposiumlntemational des Etudes
Thraciennes, Komotini, 1997. p. 24 7.
31
M. Turcu. în Materiale de Istorie şi Muzeograjie, VIII, Bucureşti, 1971, p. 89-91.
11
M. Comşa, op.cit. ,p. 256.
33
F. Audoze, O. Buchsenschutz, op. cit, p. 159.
14
Vezi supra.
15
C. Daicoviciu şi colab., înMCA, VII, 1961, p. 305-307.
36
Idem, înSCJfi;VI, 1-2, 1955, p. 211-212.
30
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Trebuie remarcată de asemenea existenţa pe terasele pe care sunt construite locuinţe a unor mari spaţii
libere Este puţin probabil ca acestea să nu fi fost utilizate - o explicaţie în acest sens ar put~a fi e~istenţa ~nor
curti mari, dar care nu prea îşi aveau rostul. O altă explicaţie ar fi existenţa unor ţarcuri pentru ammale m apropierea
cas~lor, care lasă prea puţine urme arheologice.
Tot în apropierea locuinţelor apar uneori mici ateliere în care mai degrabă se reparau decât se produceau
unelte noi. Un astfel de atelier apare în apropierea locuinţei de pe terasa din stânga pârâiaşului cu obârşia în Tău
şi unde într-o baracă de lemn, probabil o dependinţă a locuinţei a funcţionat un atelier de faurărie' .
7

*
Locuinţele din aşezarea civilă de la Grădiştea de Munte îşi găsesc analogii foarte bune în toată lumea
barbară (ca formă, plan, materiale de construcţie, uneori inventar). Dacă influenţele greco-romane s-au facut
simţite în arhitectura militară, în cea civilă tradiţionalismul este cel care a prevalat, locuinţele fiind construite
după

modele şi tehnici străvechi. Nu ştim însă care erau criteriile în funcţie de care erau alese anumite materiale
de construcţie, anumite forme ale clădirilor etc. Nu putem spune nici măcar că îşi imitau vecinii în alegerea
modelelor un exemph.~ în acest sens sunt locuinţele de pe Platoul cu şase terase, dintre care una era poligonală,
alta patrulateră cu două încăperi şi, în fine cea de-a treia era circulară. Ar fi interesant de ştiut motivele alegerii
unor forme atât de diferite pentru locuinţe. Să fi fost doar cele care erau legate de estetică, sau este vorba şi de
altceva: statut social, avere?
Trebuie observat că, în general, descoperirile cele mai spectaculoase ţin de locuinţele circulare sau poligonale
(vasul cu inscripţie, trusa medicală, etc.). Considerată locuinţă după inventar şi după amplasarea în teren (în
aşezarea civilă), clădirea în care a fost descoperit vasul cu inscripţia DECEBALVS PER SCORILO, ar fi putut să
fie şi un edificiu public. Descoperirea acestui vas, considerat în literatura de specialitate drept vas. de cult, într-o
construcţie profană de mari dimensiuni, atârnat fiind în mijlocul acesteia, ne dă de gândit. Locul lui ar fi mai
degrabă într-un edificiu cu caracter religios sau public. Clădirea în care a fost descoperit vasul este, până la ora
actuală, cea mai mare construcţie din aşezarea civilă. Edificiul are o suprafaţă utilă de aproximativ 122 mp,
suprafaţă care se dublează dacă ţinem cont de faptul că această clădire avea etaj, spaţiul util ajungând astfel la
dimensiuni impresionante- 244mp. Întreaga construcţie este înconjurată de un pridvor circular de l ,50 n1 Această
construcţie este cea mai mare clădire profană circulară din zona Munţilor Orăştiei'R, dimensiunile ei fiind apropiate
de cele ale construcţiilor civile considerate în literatură drept "palate" 39 şi chiar depăşind în unele cazuri dimensiunile
turnurilor locuinţă Aceste dimensiuni, la care se adaugă sistemul de construcţie - din bârne de lemn, formând
un poligon cu 20 de laturi - şi inventarul deosebit, ne determină să bănuim că edificiul avea o funcţionalitate
publică. mai degrabă decât una privată.
Spre deosebire de zona publică, care pare a fi structurată după anumite reguli, "spaţiul civil" nu este la fel
de precis organizat. Fiind o zonă privată amenajarea spaţiului rămânea la latitudinea celui care îl folosea. Încercări
de sistematizare au existat în aşezarea civilă dar ele s-au limitat strict la spaţiul public - drumuri, sisteme de
aducţiune şi drenare a apei, eventuale zone comerciale şi meşteşugăreşti, construcţia de noi terase etc. De asemenea,
pare să fi existat o anumită grupare a clădirilor. C. Daicoviciu remarca faptul că locuinţele mai pretenţioase atât
40

37

C. Daicoviciu şi colab., in SC/1 ·,III. 1952, p. 306.
Locuinţe circulare există destul de multe în zona Munţilor Orăştiei dar dimensiunile lor sunt mull mai mici. De exemplu:
locuinţa de pe terasa a V-a a Platoului cu şase terase- are o suprafaţă de 28,26 mp (v. nota 21); locuinţa din movila a V-a de la Rudele
- 37.37 mp (C. Daicoviciu şi colab. in MCA. VI, 1959, p. 345); locuinţa de pe terasa 1 de la Feţele Albe- 113 mp. (H. Daicoviciu.
I.Glodariu, 1. Pisa. inActaAJN, X 1973, p. 67) etc.
39
De exemplu: clădirea cu absidă de Ia Popeşti -ll5mp (R. Vulpe, op.cit.p. 32); complexul de construcţii din zona de sud-vest
a acropolei de la Popeşti (ldem, op.cit.. p. 33, I.Glodariu, op.cit.,p. 25): .. palatul" de la Brad despre care autorul descoperirii presupune
că ar fi avut o suprafaţă destul de mare- numai colţul de SE ar fi ocupat un spaţiu de 1-tO mp(?) (V.Ursachi, op.cit.. p. 52); construcţia cu
absidă de la Pecica- 38,7 mp (l.H. Crişan, Ziridava. Arad,1978, p. 106-108) etc.
'"Turnul -locuinţă 1 de la Costeşti are o suprafaţă interioară de 102,5 mp; turnul-locuintă 2 din aceeaşi aşezare arc in interior
un spaţiu util de 68,8 mp; turnul-locuinţă de la Căpâlna măsoară în interior 90,25 mp. iar cel de Ia Tilişca 40,32 mp (1. Glodariu, op cit ..
27-28);
38
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din punct de vedere al construcţiei cât şi al obiectelor conţinute (ceramică pictată, piese de fier şi de bronz, vasul
cu insc~pţie etc.) sunt gmpate In apropierea cetăţii, pe terasele de sus, ceea ce 1-a determinat pe autorul menţionat
să considere această zonă "cartierul aristocratic al Sarmizegetusei41 . Foarte probabil locuinţele şi dependinţele
acestora nu erau dispuse aleatoriu pe teren ci urmau o anumită regulă. Majoritatea construcţiilor sunt ridicate în
funcţie de drumul antic principal42, de posibilităţile de acces la acest drum, de sistemele de aducţiune şi decantare
a apei 43 etc. Pe terasele de mai mari dimensiuni locuinţele sunt grupate, în general, înspre marginile terasei, spaţiul
central fiind liber (Pl.IVlb).

*
Aşadar,

din puţinele informaţii pe care le deţinem astăzi cu privire la habitat în lumea daci că, şi cu regretul
acest domeniu nu există aproape nici un izvor scris, putem trage câteva concluzii vis-a-vis de organizarea
spaţiului în locuinţele din capitala statului dac. Deşi variază ca dimensiuni, de la construcţii foarte mici până la
cele destul de mari, organizarea internă, dispunerea "mobilierului", etc. este aproape identică la toate clădirile de
la Grădiştea de Munte. În aproape toate locuinţele există o vatră, dispusă descentrat, un spaţiu pentru odihnă,
mese, etajere etc. De asemenea, frecvent, în apropierea caselor există un spaţiu liber, destinat probabil adăpostirii
animalelor, construcţii anexe de tipul hambarelor, atelierelor etc. Marea majoritate a construcţiilor de pe terasele
aşezării civile de la Grădiştea de Munte beneficiau de surse de apă sau în cazul inexistenţei izvoarelor apa era
adusă cu ajutorul conductelor de lut până în apropierea locuinţelor. Erau, de asemenea, legate la dmmul antic fie
direct (atunci când se aflau în apropierea lui) fie printr-o serie de cărări (atunci când erau dispuse pe terase mai
îndepărtate de acest dmm).
Dispunerea inventamlui într-o locuinţă poate să ofere informaţii valoroase privind organizarea spaţiului în
construcţiile civile de la Grădiştea de Munte. De asemenea, amenajările exterioare- staule, ateliere etc. -surprinse
în săpăturile arheologice contribuie la încercarea de reconstituire a habitatului într-o aşezare protoistorică.
Sistemul de organizare a spaţiului interior şi exterior în locuinţele aşezării de la Grădiştea de Munte este cel
frecvent întâlnit şi în construcţiile civile din alte aşezări ale Daciei 44 dar şi în aşezări din restul Europei barbare 45
fiind însă complet deosebit de cel din lumea greco-romană.
că pentru

THE SPACE ORGANIZATION IN GRĂDIŞTEA DE MUNTE
(Abstract)

Dacian habitat is a subject not enough studied yet. This paper tries to give new perspectives on private
space in Grădiştea de Munte.
Houses are on the ground and can be classified as follows quadrilateral with one room or more, circular or
polygonal. The useful space varies between 5 and 70 square metres. The space organization of more ro om houses
was rather difficult. Inside the house there are: fireplace (not in the center), a place for beds, tables, shelves and
even benches. Kear the walls there were boxes and great vessels for food supplies. Outside houses one could find:
bars, ,work-shops, food supplies pits or folds.
A distinctive place is the house where the vessel having the inscription (DECEBALVS PER SCOIULO) was
found. Looking inside it seems to be a private house, but taking into consideration its possition it looks rather a
public building due to its dimmentions and the vessel discovered inside.

C. Daicoviciu şi colab., în SCIV. VI, 1955, p. 212.
"1. Glodariu, op.cit., p. 45.
11
Vezi construcţiile de platoul cu 6 terase aflate în imediata apropiere a instalaţiei de captare a apei de la Tău (Pl Il/b).
44
Ocl. Toropu, C. Tătulea, op.cit., Bucureşti. 1987, p. 38-39; I.H. Crişan, op.cit., p. 78-79; V. Ursachi, op.cit., p. 58-59; ele.
5
' F. Audouze, O: Buchsenschutz, op.cit., passim.
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Pl. 1.
Grăd1ştea
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Munte: cetatea ŞI. zona sacra
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Pl. n.
a. Schiţa aşezării civile de la Grădiştea
de Munte (după
C. Daicoviciu ); b. Platoul cu şase terase (după C. Daicoviciu).
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Pl. III.
a. Planul locuinţei de pe "terasa de lângă turnul de veghe": l.cărbune, 2.fier, 3.stâlp, 4.cuie de fier, 5.pământ ars
amestecat cu pământ galben, 6.chirpic, 7.ceramică, B.piatră de stâncă, 9.piatră de calcar fasonată (după C.
Daicoviciu); b. Planul locuinţei de pe terasa a IV-a a platoului cu şase terase: J.ceramică, 2.obiect de fier).obiect
de bronz, 4.piatră de stâncă, 5.piatră spongioasă, 6.piatră de râu, 7.limita chirpicului, B.cărbune, grinzi carbonizate,
9.mazăre, /O.mei, ll.ceramică pictată, /2.cui de fier, /Jpiatră de calcar, 14.vatră de foc (după C. Daicoviciu);
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Pl. IV.
a. Planul locuinţei de pe "terasa depozitului de vase": 1. obiect de fier, 2. piatră de andezit, 3. piatră locală,
5.lipitură înroşită,

4.ceramică,

6.boabe de cereale, 7.arsură, 8.stâlpi, 9.monedă de bronz (după Palko Attila); b. Planul
construcţiilor de pe "terasa cu oale pictate":J.bucăţi de chirpic, 2.bucăţi de vetre, 3.blocuri de piatră calcaroasă,
4.fragmente ceramice pictate, 5.fragmente ceramice nepictate, 6.piron de fier, 7.vas de bronz, 8.cuţitoaie de fier,
9. bucăţi de stâncă, 1O. şanţ dehttp://cimec.ro
control, ll.groapă,/ http://complexulmuzealbn.ro
12. pavaj de piatră (după C. Daicoviciu );
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Pl. V.
a. Planul locuinţei de pe terasa a V-a a platoului cu şase terase: I.limita lipiturii roşii, 2.peretele locuinţei, Jobiect
de fier, 4.obiect de bronz, 5.ceramică, 6.piatră, 7.limita vetrei exterioare, 8.cărbune, 9.vatră de foc, JO.prag, ll.trusa
medicală (după I.H. Crişan); b. Planul locuinţei de pe terasa a II-a a platoului cu şase terase: l.limita suprafeţei
săpate, 2.limita masei de chirpic, Jteren nesăpat, 4.peretele clădirii, 5.vatră de foc, 6.piatră, ?.cărămidă, B.ceramică,
9.lipitură, JO.vasul cu inscripţie, JJ.ceramică pictată, 12.obiecte de bronz, JJ.obiecte de fier, 14.cuie de fier,
/5.monetă, /6.vase de piatră, /7.grâu, /B.intrare, 19.mei (?), 20.mazăre, 2l.obiecte de sticlă, 22.grindă carbonizată,
23. vase in situ (după C. Daicoviciu
);
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Proprietate publică sau privată la daci

•
Dezbaterile istoriografice şi raţiunile lor
Dan DANA

Acest studiu îşi propune analizarea discursurilor din istoriografia română sub regimul comunist privitoare
la societatea dacică. Diferitele teorii aflate în dezbatere se refereau la structura societăţii şi caracterul statului;
principalul pivot al discu~ei 1-a constituit însă problema obştilor la daci, şi, în acest context, caracterul public sau
privat al proprietăţii, cu implicaţiile presupuse pentru regimul politic.
·E uşor de observat că, o dată cu instaurarea regimului comunist (la început în formă canonică stalinistă)
politizarea studiului istoriei determină o radicală reformulare a problematicii abordate. Toţi istoricii români se
preocupă de stabilirea orânduirilor socio-econornice care jalonează istoria conform legităţii istorice inevitabile.
De cele mai multe ori formal, uneori chiar superficial, ei îşi argumentează în mod marxist teoriile.
A. Anii '50-'60. Problema obştii la daci. Comună primitivă sau stat incipient?
În anii '50, începe discuţia în jurul obştilor la daci. După cum se va vedea, pe lângă problema discutată,
ţinta era alta- caracterul societăţii dacice şi mai ales existenţa sau nu a statului, şi trăsăturile acesteia, i.e. modalităţile
de "exploatare".
Folosindu-se de un pasaj din Horaţiu, 1 care va deveni una din principalele controverse ale dezvoltării,
M. Macrea susţine inexistenţa unui stat la daci. Pe baza textului considera că proprietatea asupra pământului era
comună (obşte gentilică) pe vremea lui Horaţiu; pământul era lucrat în comun, iar recolta era însuşită în mod
comun; de aceea, dacii se mai aflau încă în perioada comunei primitive şi nu exista un mod de producţie sclavagist.
Teza lui Macrea, fondată pe pasajul horaţian, a fost respinsă cu bune argumente de C. Daicoviciu, ca
parafrazând în versuri pasajul în proză al lui Caesar, despre suebii germaniei (BG 6.1 ). Aici se află toate elementele
găsite la Horaţiu, până chiar şi ideea cu totul singulară despre alternanţa anuală între sabie şi plug. Singura
deosebire e că la Horaţiu geţii apar lângă legendarii sciţi (permanent subiect pentru poeţii şi scriitorii idealizanţi).
Este vorba de aceeaşi atitudine moralizatoare a anticilor, 2 preamărind virtuţile necorupte de civilizaţie ale barbarilor
simpli şi morali. 3 C. Daicoviciu concluziona că acest "document" trebuie abandonat total pentru istoria socială a
dacilor. Criticând şi o comunicare similară tezei lui Macrea a lui A Bodor din 1954, îşi pune dealtfel întrebarea:
Textul lui Horaţiu (Carm. 2.24.10-16):" .. .meliusl vivunt et rigidi Getaei /mmetata quibus iugera liberas/ Fruges et Cererem
ferunt!Nec cultura placet longior annua, !Defunctumque laboribusiAequali sors re creat vicarius", "Mai bine trăiesc şi geţii cei aspri, ale
căror pământuri nehotărnicite le aduc roade şi recolte libere. Nici nu le place să se ocupe mai mult de un an cu agricultura, iar cel care în
anul precedent şi-a încheiat munca este înlocuit cu un altul cu aceeaşi menire". cf. C. Daicoviciu. în legătură cu "obştea" la geto-daci,
în SCIV, 1955,6, nr.l-2, Cluj, p. 64-65.
2
C. Daicoviciu, În legătură cu "obştea" la geto-daci, în SCIY, 1955, 6, nr.l-2, p. 66-67.
3
La fel de preamărită era şi Roma începuturilor. Acelaşi Horaţiu aminteşte în Carm.2.15: "Privatus illis census brevis /Commune
magnum ... ", "Averea personală ce mică fu, /Dar mare cea comună", cum arată Grimal [1973 II, 260), romanii primelor nemuri nu
posedau ca proprietate integrală pământurile pe care le exploatau: cea mai mare parte era supusă unor împărţiri periodice. Fiecărui
membru al familiei îi reveneau numai două iugera pe care avea dreptul s-o împrejmuiască (terenul numindu-se hortus).
1
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"cum se mai poate împăca expresia din odă immetata iugera 4 (neîmpărţitele ogoare) şi liberae fruges (roade
comune) cu împărţirea periodică (şi aceasta la început) a pământului arabil către singuraticele familii şi cu îns~şirea
particulară de către capii acestor familii a recoltei, aşa cum ştim că se întâmplă în acest sistem de p.ropne~~te
asupra pământului?" 5 într-un studiu publicat în anii următori, A.Bodor susţine caracterul comun al agncultum la
daci, avansând trei argumente principale- oda lui Horaţiu, un pasaj din Josephus Flavius şi o inscripţie dobrogeană
de pe la 200 d.Hr. El era de acord cu aserţiunea lui Macrea, în sensul existenţei unei forme colective a proprietăţii
asupra pământului. Deşi relevă şi el dependenţa textului horaţian de cel al lui Caesar despre suebi (BG 6.1) şi
germani în general (BG 6. 22) 6 , Bodor consideră că Horaţiu, auzind că agricultura geţilor se practică într-o
comunitate oarecare, necunoscând însă amănuntele acestei exploatări, a luat ca bază agricultura suebo-germanică
prezentată de Caesar; ar fi de un procedeu des întâlnit la poeţii, chiar şi la istoricii antici: caracterizarea situaţiilor,
fenomenelor şi evenimentelor vag cunoscute, după situaţiile, fenomenele, evenimentele asemănătoare, bine
cunoscute 7 Al doilea text invocat este din Antichită,tile iudaice ale lui Josephus Flavius (18.2), s unde esenienii
sunt comparaţi, în ceea ce priveşte comunitatea bunurilor, cu cei numiţi la daci "pleistoi" 9
Proprietatea comună sub forma obştească ar mai fi fost atestată de o inscripţie latină din secolul II din
Dobrogea, 111 fiind vorba de lupta băştinaşilor daci împotriva exploatării romane. Concluzia e că agricultura se
desfăşura la geţi într-o comunitate oarecare 11 Luând ca bază cele trei stadii succesive ale agriculturii în comun
(canonizate de Engels şi "rezultatele ştiinţei sovietice"), şi anume obştea gentilică (când, din pricina stadiului
nedezvoltat al forţelor de producţie, pământul e muncit în comun de întreaga gintă şi produsele se consumă în
comun). obştea familială sau casnică (ginta se divide, şi trăiesc împreună mai multe generaţii), obştea sătească
sau a vecinătăţii (pământul a fost împărţit unor familii, care I-au muncit cu propriile lor unelte şi şi-au însuşit
produsele lui, însă pentru asigurarea unei relative egalităţi, în anumite perioade s-a procedat la reîmpărţirea
pământului), Bodor susţine, făcând o comparaţie cu "stadiul de dezvoltare" al germanilor de pe vremea lui Tacitus
şi Caesar (aflaţi în obştea gentilică, i.e. comuna primitivă), că societatea dacică se afla pe o "treaptă superioară de
4
Hora(iu. loc. cit.
'C. Daicoviciu, În legărura cu "obştea" ... , p. 67.
6
Caesar despre suebi (BG 4.1 ): "Ginta suebi1or este cea mai mare şi mai războinică dintre toale ginti1e germanice. După cum se
spune, aveau o sulă de aşezări (pagus) din ale căror hotare scoteau anual cu scopuri războinice câte o mic de ostaşi. Cei rămaşi acasă
cultivă pământul pentru ei şi pentru cei plecati. iar în anul următor aceştia pleacă la război. iar lucrătorii de anul trecut rămân acasă, dar
nimeni nu are un ogor al său. şi nimeni nu poate lucra aceeaşi bucală de pământ mai mult de un an." Iar despre germani în general (BG
6 22): ·~Nimeni nu are un pământ sau un teren delimitat. care să formeze proprietatea sa. Dar în fiecare an magistraţii şi şefii delimitează
apartenenţa gintiior şi al familiilor convicţuitoare. Pentru ratiunile regimului comunizant la germanii continenlali, fie el regim teoretic
sau reaL riguros sau atenuat, vezi Dumezil 1977. 202.
7
A. Bodor, Contribuţii la problema agriculturii în Dacia în(linte de cucerirea romană. Problema obştilor la daci (!1}, SCIV. 8,
1957. p. 137-138.
8
"Ei trăiesc [esenienii] cu toţi în acelaşi chip şi foarte asemănător cu cei care la daci se numesc «pleistoi»".
9
Pentru problema pleistoilor există o întreagă literatură. încă din Evul Mediu, umanistul Scaliger amendase forma pleistoi în
polislai ("întemeietori de oraşe"), teorie care-i serveşte lui V Pân·an pentru a sustine existenţa unor ordine preoţeşti dacice, respectiv
moesice, cu un nume de "înalt sens moral" [Pân·an 1980, 95]. în anii '50, Dupont-Sommer face observatia că pleistoi, literar "foarte
numeroşi", c o traducere a termenului ebraic rabbâm, "numeroşi"; tot el sus~ne însă că forma Dakon e o coruptelă din Sadok sau
Saddoukaion, deoarece esen.ienii de la Qumran se intitulau "fiii lui Sadoq". Cf. A. Dupont-Sommer, Les ecrits esseniens decouvertspres
de la Mer ,\;forte, Paris, 1964, p. 47 n.8. H. Krusc corectase şi el în Sakon tois Podistais, "sacii care se numesc budişli". A. Bodor, Cu
privire la kapnobatai si polistai la daci, Studia-Historica,Jasc.J, 1965, p, 15. Cum argumentează corect Bodor (în Cu privire la kapnobatai
ŞI polistai la daci, Studia UBB. fasc.l. 1965, p. 12-17), este vorba de un calc al termenului rabbâm aplicat unor preoti daci; lucrarea lui
Josephus Flavius e lenninată în 93-94 d. Hr. când problema dacică (războiul lui Domitian) era destul de cunoscută la Roma. La fel, pentru
E. Lozoyan (Les Pleistoi daces-momes abstinents?, Orpheus, 11, 1964, p. 147), ei sunt o sectă de vegetarien.i; interpretarea sa e însă
pătrunsă de admiraţie faţă de o presupusă înaltă spiritualitate dacică.
1
°CIL lii 14447; Inscripţia, în lectura lui 1. 1. Russu, Un litigiu de hotărnicie din Scythia Minor, SCIV, 6, 1-2, 1955, pp. 75-86:
Lussus et ex decreto v(iri) c(larissimi) Ovini Tertulli el co(n)s(ularis) termin(!) positi inter !.?MJessian Pudelntil/lam et vicanos B/uu?
eridavenses per 1/ndium Veranium praef(ectum) cl(assis ).
11
A. Bodor, Contribuţii la problema agriculturii în Dacia înainte de cucerirea romană. Problema obştilor la dac1 (Il), SCIV, 8,
1957, p. 137-138.
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dezvoltare". Comunitatea în care dacii îşi lucrau pământurile nu putea fi alta decât obştea sătească, ultima formă
a agriculturii şi proprietăţii comune, care presupune însă proprietatea privată. Această obşte ar apare la hotarul
dintre primele "orânduiri sociale", şi "ia naştere ca o parte a societăţi împărţite în clase"; iar "o asemenea societate
nu poate exista fără stat". Şi, de aceea, susţine Bodor, "Obştea sătească este o categorie istorică aparţinând nu
comunei primitive ci societăţii împărţite pe clase. Prezenţa obştei săteşti înseamnă deci existenţa proprietăţi private,
a familiei monogame, a sclaviei casnice sau timpurii, a celor două diviziuni sociale ale muncii, a claselor sociale,
a statului, într-un cuvânt existenţa societăţii împărţite pe clase". 12 Astfel, conform limbajului epocii (dominat de
concepte cheie ca "stadii de dezvoltare", "orânduiri socio-economice", "clase sociale" şi "lupta de clasă",
"exploatare", "relaţii şi mijloace de producţie"), se poate susţine că societatea dacică, prin apariţia obştelor săteşti
(din rămăşiţele obştilor gentilice şi casnice), şi totodată prin înlocuirea sclaviei patriarhale cu cea casnică sau
timpurie, raporturile sclavagiste devin tot mai puternice. Proprietăţile private ale regelui, nobililor, preoţilor se
extind în dauna obştilor săteşti; pământurile sunt lucrate şi cu sclavi. 13 Căci modelul de evoluţie al societăţii
dacice nu poate fi altul decât cel al civiliza~ilor clasice (greacă şi romană), etichetate de istoriografia marxistă
drept ·'sclavagiste". Este invocată de asemenea o ştire a lui Criton [FHG IV 373, 3) despre aparatul statului dac, în
care se vorbeşte de cei puşi de rege în fruntea agriculturii, respectiv a cetăţilor. Pentru Bodor, care dă analogii
orientale (nubanda la sumerieni ), este vorba de apariţia statului sclavagist. 14 în societatea daci că ar exista însă o
varietate de relaţii sociale (proprietatea comună a obştilor săteşti, dar şi obşti familiale sau casnice; proprietăţile
private ale "clasei dominatoare", care exploatau în general pe sclavi, dar şi pe membrii obştilor săteşti); de aceea
societatea dacică, ieşită din "cadrele gentilice ale comunei primitive, a devenit o societate împărţită pe clase,
având şi puterea de stat, s-a transformat în societate sclavagistă de tip timpuriu" Is
Teza apariţiei unor relaţii sclavagiste o susţinuse de altfel şi C. Daicoviciu, încă din 1954; astfel, materialul
arheologic şi complexul din M. Orăştiei ar documenta existenţa a numeroşi sclavi ai nobililor şi regilor, care
executau aceste munci. 16 Dar D.M. Pippidi refuză importanţa sclaviei în societatea dacică, invocând analogii din
lumea illiră (tribul Ardiaioi, conform lui Theopompos), şi textul lui Agatharchides despre dardani, păstrat în
Athenaios (FHG III 194, 12), despre existenţa unor raporturi clientelare între un grup restrâns de nobili şi o masă
de ţărani-agricultori; de asemenea, interpretează la fel o informaţie a lui Criton din lexiconul Suidas s. v. oiketia. 17
Viziunea oficială, încadrată în volumul 1 din Istoria României, va fi stabilită de C. Daicoviciu. Astfel, după
tipicele scheme marxiste, toate schimbările din forţele de producţie "duc în mod necesar" la modificarea relaţiilor
de producţie şi transformarea societăţii dacice. Locul obştii gentilice (unde fusese vorba deposedarea în comun şi
repartizarea egală a bunurilor obţinute) e luat de obştea sătească (de vecinătate) care, deşi cunoaşte, principal şi
juridic. o proprietate comună a membrilor ei asupra pământului, apelor, păşunilor, lasă loc liber proprietăţii private.
mai ales în ce priveşte cirezile de vite, robii şi chiar asupra unor loturi mai mici sau mai mari de pământ (precizia
datelor nu se împiedică de lipsa oricăror surse ... ). Iar diferenţierea socială duce la apariţia unor minorităţi
exploata/oare a nobililor deţinători de întinse loturi de pământ, de vite, bogăţii în metal preţios şi majoritatea
exploatată. Modalitatea de argumentare (tezistă, de fapt) prezintă contradicţii interne: astfel, sclavii sunt cea mai
exploatată clasă, dar sclavajul nu e de tip "clasic", ci patriarhal (şi se explică: munca pe latifundii, la curtea
regelui, în mine, la lucrări publicel), totuşi, marea majoritate a producţiei ar fi asigurată de ţărani şi meşteşugari,
1

~

Ibidem, p. 138-142
Ibidem, p. 145-146.
1
' Conform unei formule-clişeu marxiste, reluată in diverşi alţi autori, statul ar avea trei funqii: strângerea impozitelor (jefuire
internă), război Uefuire internă şi externă) şi muncile obşteşti (asigurarea reproductiei). A. Bodor, Contribu,tii la problema agriculturii in
Dacia după cucerirea romana. Problema obştilor la daci (Il}, SCJI; 8, 1957, nr. 3-4, p, 146; Crişan [ 1977, 219].
15 A. Bodor, Contribu,lil la problema agriculturii in Dacia inainte de cucerirea romană. Problema obştilor la daci (Il), p. 147.
16 C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Monografie arheologică, Bucureşti, 1954, p. 130.
17
Suidas, IV p. 617 Adler, în traducerea lui Russu [1972, 126, p. 17] :"Familia? în acest oraş (cetate) se spune că s-au fost adunat
cele mai de seamă "familiae" ale geţilor"; ar fi vorba, după Russu, de familiile cele mai de seamă (episfanestatas), fruntaşii nobilimii.
Totuşi, este mai probabil ca termenul oikeiai să fie luat în accepţiunea lui de bază, aceea de "sclavi". Cf. D.M. Pippidi, În legătură cu
sclavajul/a daci, în Contribu,fii la istoria veche a României, Bucureşti, 1958, p. 267-270.
:J
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liberi sau în stare de dependenţă faţă de nobilime. Se menţionează existenţa unei regiuni cu grade diverse de
exploatare. 18 Dintre cele două clase sociale amintite în izvoare, comati/capillati ar reprezenta nu ţăranii liberi, ci
ar fi 0 clasă similară plebeilor de la Roma. 19 Astfel, statul dac poate fi etichetat drept un stat sclavagist începător
(de tip militar), şi se argumentează, într-un pasaj de un marxism rigid, că deşi "relaţiile sclavagiste erau încă puţin
dezvoltate pe vremea lui Burebista şi a urmaşilor săi imediaţi, ele reprezentau elementul nou, capabil de dezvoltare
şi aflat, de fapt, într-o continuă dezvoltare, acel element care-şi croia încet dar sigur drum, înlăturând treptat
rămăşiţele orânduirii comunei primitive, elementul care trebuia să învingă în virtutea implacabilei legităţi a
20
dezvoltării istorice".
Teza lui Bodor va fi respinsă în 1960 de H. Daicoviciu. Pe urmele lui C. Daicoviciu, respinge valoarea
documentară a lui Horaţiu, reţinându-i caracterul moralizator; 21 pleistoi ar fi o coruptelă a lui polistai, şi deci o
sectă religioasă, 22 iar inscripţia dobrogeană nu dovedeşte în mod peremptoriu existenţa unei proprietăţi colective
a sătenilor din Buteridava, căci hotărnicia s-a putut face între "moşia" privată a unei persoane străine de sat (cum
pare să fie Messia Pudentilla) şi hotarele, tot private, ale sătenilor ("hotarul" satului). Pentru că, arată H. Daicoviciu,
obştea sătească nu presupune comunitatea de bunuri, ci, dimpotrivă, existenţa proprietăţii private uneltelor, vitelor,
gospădăriei, produselor muncii, etc.; doar la începutul obştii săteşti pământul arabil era proprietate comună, el
devenind destul de rapid proprietate privată, iar proprietate comună rămân doar păşunile, apele, pădurile, adică
elemente relativ secundare ale economiei. Astfel teoria lui Bodor nu are argumente documentare; cu toate acestea,
23
această obşte ar fi existat neîndoielnic
O critică a tuturor acestor opinii apare la H. Stahl, 24 care reliefează cele două referinţe fundamentale ale
istoricilor anilor '50:
a. lucrarea de cea mai largă răspândire, al cărei text a fost socotit sacrosanct, abaterea de la el fiind
socotită drept erezie: Originea familiei, proprietăţii private şi statului din 1884 a lui Fr Engles.
b. broşura cu cea mai largă circulaţie, Materialism dialectic şi materialism istoric din 1938 a lui I.V Stalin,
unde sunt statuate cele cinci tipuri fundamentale de relaţii de producţie: comunismul primitiv, orânduirea
sclavagistă, orânduirea feudală, orânduirea capitalistă, orânduirea socialistă. 25
Ca mod de raţionare, plecând de la termenul de "comunism", deci de "proprietate obştească", s-a ajuns la
termenul de "obşti", 26 prin care unii au înţeles o proprietate comună (Mac rea), iar alţii, proprietate privată
(H. Daicoviciu). În sociologia şi istoriografia română, termenul de "obşti" este un concept acaparant, înţeles ca o
organizare primordială şi autentic românească, cel mai adesea sub forma unei stăpâniri comune, chiar devălmaşe

Istoria României, Bucureşti, \'OI. I, 1960, p. 271-272
Critica Uustificată) tezei lui Constantin Daicoviciu. la I.H. Crişan, Burebista şi epoca sa. Bucureşti 1977. p. 195-196: A.
Bodor. Structura soctetă_tii geto-dacice. în H. Daicoviciu (red.). Studii dacice, Cl~j 1981. p. 17.
~u Istoria României, vol.l, p. 283. ·'Fraza este desigur foarte patetică. dar neconvingătoare'' Henry H. Stahl, Probleme c01~ji1ze in
1s1rma României. Bucureşti. 1992. p. 135. Acelaşi citat (despre legitatea istoriei) in H. Daicoviciu. Dacii. Bucureşti. 1965. p. 107.
~~ H. Daicoviciu. Observa_tii privind obştea sătească la geto-daci, SCIV, Il. 1960. pl3 5-136.
~~Ibidem, p. 137-138. Aici H. Daicoviciu greşeşte. considerând valabilă emendaţia. tardivă. a lui Scaliger. pe când în toate
manuscrisele forma este pleistoi.
~ Ibidem, p. 138-139.
~·Deşi lucrarea sa a apărut în 1992. manuscrisul fusese predat Editurii Academiei încă din 1984. Opui. deşi marxist, critică sever
sociologia şi istoriografia române de sub regimul comunist, pentru frazeologia marxistă fără acoperire şi refuzul de a raţiona. Astfel
pentru enunţul "clasic" al lui C. DaicoYiciu din Istoria României, Stahl trece în revistă "tezele sociologice" confuz enunţate: echivalarea
orânduirii "comunist-primitive" cu"comunele primitive" (obştile) explicate" gentilic". adică prin consagvinitate. adăugându-se şi existenţa
unor triburi "înrudite" între ele, fonnând mari confederaţiuni cvasistatale, in care există gata fonnată o "aristocraţie gentilică" dispunând
de "moşii" întinse, lucrate cu sclavi "patriarhal(, ceea ce dă naştere unui "stat geto-dac de tip sclavagist militar "începător, verigă de
legătură intre comuna primitivă şi orânduirea sclavagistă. Cf. H.H. Stah.l, Probleme confuze în istoria României. Bucureşti. 1992, p. 13518
19

3

136.
~5
16

H.H. Stah.l, op. cit., 1992. p. 125-126
Ibidem, p. 133- 134
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Este un exemplu clar de utopie sociologic-istorică, 27 cu o recurenţă obsesivă. Aici, mitul "obştii" săteşti şi al
devălmăşiei se referă la un specific românesc primordial şi egalitar al ţăranului român, formă atemporală de
organizare şi persistenţă, modalitate originală de supravieţuire de-a lungul istoriei.
Anii '70. Soluţia orânduirii tributale. Abandonarea schemei liniare
Curând, concepţia clasică, în conformitate cu stadialitatea marxist-stalinistă şi evoluţionismul linear va
începe să fie reconsiderată. Anii '70 sunt anii în care dezbaterea asupra obştilor e parţial eclipsată de cea referitoare
la "modul de producţie tributal/ tributar /asiatic", concept salvator care, în opinia celor ce-l foloseau, asigura 0
explicare mai adecvată fenomenelor istorice locale.
Un prim semnal apare în 1968, când H. Daicoviciu, 28 deşi folosea formula de "stat sclavagist incipient",
subliniază că pentru caracterul statului lui Burebista se impune o "delimitare atât faţă de statele sclavagiste clasice,
cât şi faţă de formaţiunile statale ale vechiului Orient"; munca oamenilor liberi şi nu a sclavilor ar reprezenta
principalul izvor al bunurilor materiale. Atacând rigiditatea schemelor de până atunci, H. Daicoviciu se interoghează
"Vor trebui probabil abandonate orice scheme simpliste, liniare, ale dezvoltării de la democraţia militară de stat:
se poate presupune că ele vor fi înlocuite cu acceptarea ideii unor epoci de frământări, de progrese şi de recu/uri,
provocate de ciocnirea unor factori ca: poporul şi adunarea poporului, aristocraţia căpeteniilor de triburi şi de
uniuni tribale''.
Publicarea unor opere din tinereţe ale lui Marx (gen Rohentwurf ), inclusiv în România, a determinat, în
plan universal, o înnoire a teoriei marxiste; ea va fi eliberată de rigiditatea şi schematismul dogmatic de tip
stalinist şi adusă la zi şi cosmetizată cu noile teorii (mai ales antropologice), va exercita o oarecare fascinaţie prin
noul concept de "mod de producţie asiatic", diferit de sclavagismul clasic (şi explicând evoluţiile diverse, nonclasice,
ale societăţilor din diferitele arii istorice). în aceste lucrări, Marx opunea modului de producţie asiatic, modul de
producţie "antic", fondat pe opoziţia oraş-sat, proprietate civică-proprietate privată, cetăţean-sclav, şi modul de
producţie "germanie", caracterizat de dominaţia micului grup familial proprietar, prin supremaţia satului asupra
oraşului. 29

La noi această teză va fi lansată de 1. Banu în 1966 ("orânduirea tributară") şi M. Constantinescu (1972),
unul din puţinii intelectuali marxişti veritabili ("orânduirea tributală"). Pentru 1. Banu, modul de producţie tributar
are la bază comunităţi agrare care plătesc renta funciară sub formă de tribut, iar proprietar suprem al pământului
şi deci, beneficiar direct al plusprodusului este statul reprezentat în Orient prin "despot"; iar pentru M.
Constantinescu, orânduirea tributală are drept premisă comunitatea de trib; uniunea între agricultură, creşterea
vitelor şi meşteşuguri, pe baza proprietăţii comune; comerţul e periferic; plusprodusul, încasat prin tribut, de o
categorie de perceptori (care vor forma o pătură socială suprapusă), aparţin legal unităţii supreme, considerată
proprietar unic; două etape succesive sunt individualizate uniune tribală şi stat - fără un lanţ obligatoriu însă;
30

~ 7 Până şi

un sociolog (să-i zicem)" burghez" ca Filitli presupunea la daci "regimul proprietăţii colecti\'e tribale". invocând textul
Cf I.C. Filitli, Opere alese, Bucureşti, 1985, 204.
28
H. Daicoviciu, Dacii şi civilizaţia lor în secolele 1 î.e.n.-1 e.n, Acta MN, 5, 1968, p. 56.
29
Unilinearismul e incontestabil una dintre tentaţiile gândirii lui Marx şi Engels, ca dealtfel şi a tuturor sistemelor de gândire
"istoriste" din sec. XIX. fie că se aplică istoriei sau etnologiei. Conform lui Vidal-Naquet, această tentaţie un.ilinearistă e constant
combătută de Marx prin noţiunea de dezvoltare inegală; iar locul pe care-I deţine "conceptul asiatic" în gândirea marxistă e reaL dar
limitat. E vorba in mare de încercarea istoriografiei marxist (oide) occidentale de a salva doctrina marxistă prin apelul la "gândirea
tânărului Marx", prin relativizarea poziţiilor lui şi apelul discret la alte discu~i şi teorii (în fapt o reinterpretare în contextul epocii); o
incercare de renovare a marxismului şi de relegit.imare a lui. Cf P. Vidal-Naquet Karl Wittfogel et le concept de <<Mode de production
asiatique>>, Annales ESC, 19, 3, 1964, 535.
Jo Datorită marelui său prestigiu, M. Constantinescu a reuşit să impună atenţiei istoricilor această problemă (de fapt, era vorba de
înlăturarea vechi scheme din tratatul de Istoria României), câştigând de partea sa pe C. Daicoviciu, cu care încă din 1968 a redactat, în
formă de "machetă", o nouă schemă de istorie a României. Cf. H.H. Stahl, Probleme confuze în istoria României, Bucureşti, 1992, p. 160.
Stahl e un admirator al lui Constantinescu şi cartea sa din 1980 se vrea o susţinere a tezei acestuia (publicată în 1974, Schiţa unei teorii
marxiste a formapunii social-economice tributale).
horaţan.
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există contradicţiile în societate; surplusul de muncă este folosit în construcţii publice, utilitare (economice, de
31
apărare militară) sau de ostentativă preamărire a puterii centrale.
Schimbarea se observă clar în principala lucrare a lui Hadrian Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea
romană. Se explică acolo, pentru început, raţiunea pentru care anterior se marşase pe ideea inevitabilităţii victoriei
relaţiilor sclavagiste în tânărul stat dac (şi anume, identitatea, considerată obligatorie, dintre noţiunea de "stat
antic" şi "stat sclavagist" şi analogiile istorice). 32 Considerând ideea depăşită, era menţionat apoi noul curent din
istoriografia marxist-leninistă, i.e. tendinţa de a grupa vechile state orientale într-o altă categorie, decât cea a
formaţiunii sclavagiste. Este pusă sever la îndoială obligativitatea dezvoltării socio-economice a unui stat exclusiv
pe linia generalizării şi consolidării relaţiilor sclavagiste. Dar, de asemenea, conchidea că nu trebuie neapărat
încadrat orice stat al antichităţii într-una din cele două-trei categorii amintiteD Apoi, vedem cum "problema
metodelor de exploatare a oamenilor liberi de către aristrocraţia daco-getă ridică inevitabil chestiunea existenţei
obştei săteşti, care a format în diferite societăţi antice cadrul oarecum natural pentru exploatarea ţărănimii";
aceleaşi argumente sunt relevate împotriva tezei lui Bodor/~ existenţa obştii săteşti (despre care nu sunt dovezi
directe) presupune însă proprietatea privată; ea e presupusă însă de H. Daicoviciu ca reprezentând cadrul pentru
exploatarea ţărănimii libere de către aristocraţie (conform analogiilor istorice). Pe plan politic, statul dac era
considerat ca având un pronunţat caracter militar; de asemenea, şi foarte important, "nu e cazul să se exagereze
centralizarea acestui stat".')
Următoarea lucrare importantă unde asemenea probleme sunt tratate pe larg este Burebista şi epoca sa a lui
I.H. Crişan. Deşi argumentaţia începe cu legitatea istoriei (dogmă marxistă perenă), "procesul social este o lege
de necontestat în istorie", se neagă caracterul simplu şi linear al procesului şi schema "rigidă de esenţă mecanici stă".
Astfel, pe lângă cele cinci formaţiuni, este invocată însemnătatea "modului de producţie asiatic"; nu toate popoarele
au trecut obligatoriu prin aceleaşi formaţiuni. 16
Noul "mod de producţie" constă în contradicţia fundamentală dintre comunităţile aservite şi clasa dominantă
în întregul său, proprietatea comună asupra pământului dublată de o proprietate a statului ori o puterii supreme
coexistând cu proprietatea privată, regim de stat despotic, caracterul sporadic al sclavajului; pe lângă obştea
sătească (de vecinătate) şi proprietatea cu dublu aspect (comună şi privată), mai erau prezente clasele, exploatarea,
şi deci statul. 37
Crişan neagă clasele de tip sclavagist în Dacia38 Ca formă de proprietate în agricultură, el susţine că "toate
documentele indică pentru epoca lui Burebista, ca formă de proprietate majoritară, proprietatea comunistă [sicl]
manifestată în cadrul obştilor săteşti"; nu este exclusă nici existenta unui proprietăţi private (restrânse la terenul
din jurul casei), şi de asemenea a nobilimii. Societatea daco-getică de sub Burebista ar cunoaşte numeroase forme
de proprietate asupra pământului, dominantă fiind cea a obştilor săteşti. 39 Ca funcţii ale statului dac sunt reluate
cele trei propuse de Marx; este invocat textul lui Criton pentru depozite în natură colectate de funcţionari în
agricultură; muncile obşteşti şi construirea sistemului de cetăţi. Domnia lui Burebista este considerată o monarhie
31
3

H.H. Stahl, Probleme confuze în istoria României, Bucureşti, 1992, p. 25-26.

~ H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 79; idem, Le caract~re de la societe et de 1'Elat daces

a l'epoque classique, în Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, p. 242-243.
n H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, p. 82-83; idem, Le caractere de la societe et de 1'Elat daces a
1'epoque classique, în Thraco-Dacica, p. 244- 246.
34
H. Daicoviciu. Dacia de la Burebista la cucerirea romană, p. 84-90.
B

Ibidem, p. 90.

36

I.H. Crişan, Burebista şi epoca sa, p. 210-211.
Ibidem, p. 214. în opinia lui H.H. Stahl, nu există un "mod de producţie tributal", ci doar un "mod de exploatare tributal", care
e de tipul "sat devălmaş", care poate fi însă tol atât de bine exploatat.
38
Nici după cucerirea Daciei, la dacii liberi nu apare o formaţiune socială sclavagistă: în toate aceste teritorii. şi după 271 şi pe
teritoriul fostei provincii romane. orânduirea a fost de tip "asiatic", concretizată în obştea sătească. În Dacia, sclavagismul a fost implantat,
suprapunându-se peste o realitate dacică nesclavagistă, forma de proprietate era comunitară în agricultură (obşti săteşti), mentinută şi
după cucerirea Daciei. Cf. I.H. Crişan. op. cit, p. 212.
39
I.H. Crişan, op. cit, p. 215-216
37
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de tip elenistic, similară oarecum cu despotismul, şi nefiind nici sclavagistă, nici aparţinătoare comunei primitive;
era de tip "asiatic" sau "tributal";40 accentul pus pe statalitatea dacică (realizată de un vizionar Burebista) se
împleteşte cu primele note mai apăsate de etnicism şi unitate, în tonul binecunoscut al epocii. Pentru descrierea
societăţii dacice, Crişan recurge la o comparaţie lărgită cu societatea celtică: el echivalează preoţimea dacică cu
druizii, iar dintre cele două clase principale dacice, pe tarabostes/ pileati cu nobilii cel ţi (şi patricienii romani), şi
pe comatil capii/ati cu cavalerii "celţi"(equites la Caesar). Ambele categorii (pileati şi capii/ati) posedau clienţi,
constituind o nobilime bogată şi stratificată, "clasa dominantă, suprapusă, exploatatoare", însuşindu-şi, in proprietate
privată, o parte din pământul obştilor.~ 1 Problema e că aici Crişan a facut o confuzie gravă: în textul lui Caesar
(BG 6.3), cele două categorii care beneficiau de toate drepturile (spre deosebire de masa poporului) sunt druizii şi
nobilii, nobilii apărând sub termenul de equites, cavaleri. Deci equites nu sunt acea categorie intermediară; cât
despre comati, ei reprezintă poporul de rând, şi nu o categorie privilegiată. 42 Sclavajul este considerat patriarhal.
Drept concluzie, statul lui Burebista era profund stratificat în două mari clase, bogaţi şi săraci (şi se refuză explicit
vechea teorie a împărţirii în oameni liberi şi sclavi). 43
Nu ar fi lipsită de interes o trecere în revistă a diferitelor teorii gândite de "părinţii" comunismului ştiinţific,
cele legate de proprietatea comună sau privată şi de locul modului de producţie asiatic în doctrina acestora. Astfel,
în Economia germană ( 1845-1846, nepublicată antum), pentru Marx şi Engels factorul dominant al
comportamentului oamenilor e procesul prin care îşi procură mijloacele de a subzista ("modul de producţie"),
fiecărui grad de diviziune a muncii corespunzându-i o formă diferită de proprietate. Erau statuate ca forme de
proprietate comunitară sau colectivă, distinse de proprietatea privată-proprietatea tribală, vechea proprietate
comunitară a cetăţenilor din Grecia antică şi de la începutul istoriei romane, proprietatea feudală din Evul Mediu.
În Manifestul comunist ( 1848) cei doi corifei propun iarăşi o serie de trei stadii istorice: Roma antică, Evul Mediu,
societatea burgheză modernă; accentul e pus pe veşnica luptă de clasă, iar întreaga istorie a trecutului se reduce la
antagonismul dintre opresori şi oprimaţi
Teza principală a lui Marx în privinţa despotismului asiatic îi acordă acestuia, ca doi factori fundamentali,
natura autarhică a sa.telor şi necesitatea marilor lucrări de irigaţie controlate de puterea centrală; însă nu e prin
nimic confirmată de ceea ce ştim astăzi, de exemplu, despre istoria Indiei, care a fost un punct de referinţă în
conceperea teoriei despre o formă "originară" de proprietate comună directă, numită "orientală" sau "asiatică";
aici vechile sate indiene apar ca formele originare cele mai vechi şi cele mai simple ale modului comunitar de
44

producţie.

O dată cu Capitalul şi începând cu anii '70 ai secolului trecut, Marx şi Engels descoperă scrierile etnologului
american Lewis Henry Morgan, entuziasmaţi de cartea acestuia (dezvoltarea unei societăţi de clase plecând de la
un stadiu anterior de comunism primitiv). Teza Orientului drept cheie a societăţii arhaice e abandonată în favoarea
triburilor amerindiene (comparate cu societatea germană descrisă de Caesar şi Tacitus). Această teorie va fi apoi
canonizată de marxismul de factură sovietică.
Aluziile lui Marx la modul de producţie asiatic (din Grundrisse şi Critica economiei politice) îl înţeleg ca
o primă mare etapă a istoriei sociale. Această formă asiatică este strâns legată de alte formaţiuni sociale primare
(cu proprietate comună).
10

Ibidem, p. 217.
Ibidem, p. 197-198.
12 Criticând în general metoda comparatistă a lui Crişan (transpunerea mecanică de elemente ale societăţii cellice, şi acestea
imperfect înţelese), H. Daicoviciu respinge echivalarea comati- equites; remarcă de asemenea cujusteţe că apartenenţa la aristocraţie se
dobândea prin naştere (nu prin îndeletnicire sau avere).
n Trecând în revistă diversele teorii, Crişan respinge teza lui M. Macrea, T. D. Zlatkovskaia, 1. T. Kruglikova (şef dominând peste
o mare uniune de triburi rămasă încă în cadrul orânduirii gentilice), ca şi pe cea a lui M. Constantinescu (pre-stat în cadrul "orânduirii
tributale"). Cf. I.H. Crişan, op. cit., p. 207-208. Pentru Stahl, decretarea statutului lui Burebista-Decebal drept "tributal" nu e decât
rezultatul unei etichete greşit aplicate unor fenomene sociale insuficient analizate. Cf. H.H. Stahl, op. cit, p. 190.
44
Daniel Thorner, Marx et l'lnde: le mode de production asiatique, Annales ESC, 24, 2, 1969, 339-340.
41
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Societatea asiatică era într-o mare măsură, o mare necunoscută. Marx îşi reprezintă acest tip de societate
ca existând din timpuri imem~riale şi în regiuni foarte îndepărtate de cele care-i erau familiare, fie prin experienţa
sa, fie prin cultura sa. Ca şi alţi gânditori_ai timpului său, Marx a ajuns să considere India (şi Orientul în ge~eral)
ca leagănul instituţiilor sociale ale Europei, care s-au menţinut acolo în forma lor ori_ginară. De ac:ea co.~uw~tt~tea
sătească ipotetică pe care o ia ca punct de plecare al întregii sale serii de forme soctale nu putea m ochu sat sa se
situeze decât într-un context indian. În această comunitate asiatică originară, gândea Marx, pământul fusese posedat
45
în comun de toţi membrii grupului tribal, care erau poate legaţi direct unii cu alţii prin legături de rudenie strânse
Avem de-a face, în mod evident, cu acelaşi concept nebulos de "Orient", "oriental", "despotism oriental",
care în mare măsură sunt construcţii ideologice occidentale ale secolului XIX (înglobând sub aceeaşi etichetă
realităti foarte diverse dar, de asemenea, puţin cunoscute), care opun "europenităţii" un spaţiu cu virtuţi opuse,
dar m~i ales originale şi atemporale, ca şi cu utopia unei forme de societate primordială, cheie pentru înţelegerea
dezvoltării ulterioare a istoriei şi societăţii.
C. Anii '80. Noi interogări pe marginea societăţii dacice

Anii '80 semnifică un relativ declin al teoriilor ··tributale", şi interogări asupra teoriilor precedente.
Astfel, 1. Glodariu 46 consideră că includerea dezvoltării societăţii dacice în categoria celor care au trecut
prin faza modului de producţie tributal nu implică existenţa particularităţilor specifice ţinuturilor carpato-dunărene
(producerea celei de-a doua şi a treia diviziuni sociale a muncii, care au adus cu ele depăşirea stadiului economiilor
comunitare închise). 47 Deja era considerat ca un consens istoriografic depăşirea formei de proprietate comunitară
(ce implica existenţa comunei primitive), deoarece statul dac apărea acum ca o evidenţă. Astfel, informaţia lui
Criton nu s-ar referi la o funcţie excepţională (cauzată de starea de război).~
Revenind asupra societăţii dacice, A. Bodor distinge trei principale direcţii în istoriografia română: cea
"tradiţională" (Pârvan, Constantin şi Hadrian Daicoviciu): două mari clase sociale, pileati şi capillali.
A lui Macrea (geto-dacii se aflau încă în faza comunei primitive, în stadiul democraţiei militare);
l. H. Crişan - comparaţia cu societatea celtică prezentată de Caesar.
Bodor aderă la concepţia tradiţională, pe care o amendează- sub Burebista societatea daci că ar fi fost constituită
din trei mari grupuri sociale: aristocraţia laică (tarahostes), aristocraţia religioasă (preoţii - kapnobalai şi klislai), şi
poporul de rând (comali). 49 Izvorul principal folosit pentru susţinerea tezei este Getica de Iordanes (39 şi 71 ); primele
două clase dominante aveau ca semn distinctiv pileusu/. 5° Funcţiile acestor clase ar fi fost: pentru aristocraţia laică
administrative, militare şi politice; aristocraţia religioasă- executarea sacrificiilor, deţineau "monopolul" cunoaşterii,
funcţii judiciare; comati- producătorii de bunuri materiale. 51 Se consideră în continuare: "că ţăranii trăiau în obşti
săteşti este un fapt general acceptat" de ştiinţa istorică. De aici rezultă că proprietatea funciară avea un caracter
comunitar, ceea ce nu exclude existenţa unor anumite proprietăţi individuale". Analogiile sunt căutate tot în zona
orientală (Egipt, Serniluna fertilă, India), unde în antichitate populaţia rurală era organizată în obşti săteşti, iar în mod
teoretic pământul se afla în proprietatea monarhului, existând însă şi pământurile regale, ale templelor, şi mari proprietăţi
8

45
46

Ibidem. p. 348-368.
!. Glodariu. Considera,lii privind organizarea statului dac, Acta MN, 17, 1980, p. 436.

'' Dacia nu se îndrepta spre orânduirea de tip sclavagist clasic greco-roman, ci unna calea modului de producţie tributal, dar cu
specifice Cf I. Glodariu, Consideraţii privind organizarea statului dac, p. 437.
'H Ibidem, p. 434.
49
Ca analogii sunt date India şi Ira nuL considerându-se că această diferenţiere este comună la mai multe popoare iudo-europene.
Deşi nu se spune, vizată este teoria clasică a lui G. Dumezil despre ideologia celor trei funcţiuni la iudo-europeni, care se poate concretiza
in structuri sociale tripartite şi trifuncţionale. Cf. A Bodor, Structura societăţii geto- dacice, in H. Daicoviciu (red.), Studii dacice, Cluj,
l98l,p. 7-12.
50
Ipoteza că principalul izvor al lui Iordanes (care e luat ca bază pentru diseminarea structurii sociale dacice), "Dio':, este Dio
Cassius şi nu, cum se consideră îndeobşte, Dio Chrysostomos, nu pare veridică; sursa lui Iordanes are o viziune ce privilegiază şi
idealizează înţelepciunea barbară a ge(ilor, ceea ce se acordă bine cu spiritul retoric şi cultura filozofică a scriitorului din Prusa.
51
A.Bodor. Structura societăţii geto-dacice, în H. Daicoviciu (red.), Studii dacice, Cluj, p. 14-17.
particularită~
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funciare ale aristocraţiei. Se consideră de aceea că şi la geto-daci, pe lângă pământurile obştilor săteşti, existau
domenii mari ale regelui, pileaţilor şi preoţilor. Într-o asemenea societate unde producătorii principali erau ţăranii
organizaţi în obşti, pentru folosirea pământului, aparţinând teoretic monarhului, ei erau datori cu tributul în natură,
participau la muncile publice şi îndeplineau serviciul militar (recunoaştem aici cele trei funcţii marxiste ale statului).
La fel, însemnătatea sclaviei era de ordin secundar, având o formă patriarhală, sclavii provenind din prizonierii de
război. Se conchide în final că la daci caracteristicile bazei economice îndrumau dezvoltarea socială nu spre sclavagism
(neputându-se vorbi de o societate sclavagistă), ci spre o formaţiune economico-socială care poate fi considerată
similară, nu şi identică, cu societăţile din Orientul antic. 52
H. Daicoviciu continuă seria interogărilor teoretice. Reliefând dificultatea abordării subiectului din punct
de vedere marxist clasic (i.e. pornind de la aspectele social-economice, să se definească structura societăţii), în
absenţa izvoarelor scrise istoricul va fi obligat neîncetat să recurgă la raţionamente şi ipoteze mai mult sau mai
puţin verosimile De aceea, în cazul societăţii dacice, singura şansă e ca pornind de la elementele "suprastructurii
politice", mai bine cunoscută, să se încerce reconstituirea "bazei social- economice care le-a generat şi pe care o
reflectă". Două premise sunt obligatorii pentru acest demers:
a. teza marxistă bine cunoscută că statul apare ca o formă de organizare politică specifică societăţilor
împărţite în clase cu interese antagoniste, ca un instrument al clasei dominante.
b. existenţa unui stat dac de la Burebista la Decebal.
În acest condiţii, doar dovedirea existenţei statului ar putea fonda faptul că dacii depăşiseră stadiul comunei
primitive 53 Ca şi cu două decenii înainte, se consideră că, deşi dovezile directe pentru existenţa obşti săteşti în
perioada statului dac lipsesc, e verosimil ca dacii să fi cunoscut o asemenea formă de organizare 5 •
Reluarea tuturor acestor discuţii are loc în Societatea dacică de la Burebista la Decebal (N. Gostar. V Lica),
unde se discută, printre altele, clasele sociale (larabostes. comati), existenţa sclavagismului (patriarha1), 55 problema
obştilor, 56 şi se propune ca analogie pentru statul dac şi relaţiile de proprietate regatul bosporan 57 I. Glodariu
aderă la teza tradiţională a celor două clase sociale dacice, punând în discuţie o distincţie atât de netă între aristocraţia
laică şi cea religioasă cum o facuse Bodor. 58 Izvoarele literare nu pot fundamenta existenţa obştilor săteşti, dar cu
siguranţă forma de proprietate comunitară fusese depăşită; se sublinia că utilitatea metodei comparative se cere
făcută cu discernământ şi multă precauţie (căci aceeaşi bază economică poate prezenta în manifestările ei variaţii
nesfârşite şi gradaţii izvorâte din particularităţi diferite). Deşi se presupune că structura economică a Daciei se
baza pe existenţa comunităţilor săteşti agricol-pastorale, se arată- fapt ce trebuie subliniat- că "singurul răspuns
onest" pentru stadiul de evoluţie al acestora e că nu ştim cu certitudine 59 Remarcându-se aportul sociologiei
româneşti în problema modului de producţie tributal, evoluţia Daciei preromane nu este de inclus pe calea
"dezvoltării magistrale" (cele cinci stadii de dezvoltare), ci pe cea urmată cu particularităţi specifice; cu toate
acestea, "nu este de pus semnul egalităţii între statul dac şi "despoţiile orientale". 60
Ibidem, p. 18-21. Cu alte cuvinte, tot în zona conceptului de orânduire tributală. nenumită însă.
H. Daicoviciu. 1981, p. 23-24.
54
Ibidem, p. 28.
55
Ibidem, p. 111-121.
56
Ibidem, p. 123- 143.
57
Analogie reluată şi de 1. Glodariu, cu o fonnă de proprietate dublă- teoretică a monarhului, şi cea a comunităţilor săteşti (iar in
cadrul lor familiile având în proprietate uneltele). Cf. l. Glodariu. Opinii privitoare la stratificarea societă,tii dac1ce (sec. I î.e.n.- I e.n).
Acta MN. 24-25, 1987-1988, p. 540.
58
Ibidem, p. 538.
59
Se presupune, cel pu(in pentru gospodăriile răsfira! e din zonele montane, proprietatea familială asupra terenurilor din jur. în
virtutea proprietăţii teoretice a monarhului, comunităţi le ii datorau plata unui tribut global, preluat de împuterniciţi speciali, atestaţi de
Criton. Contradicţia fundamentală s-ar fi exercitat între comunităţi şi clasa dominantă (pe care se sprijină autoritatea centrală). Lucrările
publice erau probabil parte atributului datorat; existenţa unui monopol regal in exploatarea metalelor preţioase (de care se mai vorbise
anterior) nu poate fi demonstrată, dar există indicii. Cf. 1. Glodariu, Opinii privitoare la stratificarea societăţii dacice (sec. I î.e.n.- I e.n).
p. 539-542.
6
G Ibidem, p. 541-543
52

51
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D. O problematică rămasă in discuţie. Necesitatea racordării la noile teorii
Cu aceasta, dezbaterea din istoriografie pare să se fi încheiat, nemaiapărând noi studii în problema societăţii
dacice. Ceea ce este însă îngrijorător este că teoriile prevalente în spaţiul istografic occidental, referitoare la
structuri sociale, forme economice, apariţia şi caracterul statului sunt practic necunoscute, necum luate în
considerare.
Punctul meu de plecare a fost cu precădere istoriografic. Dar nu pot să nu relev câteva aspecte care ar putea
interesa pentru o viitoare aplecare asupra acestei problematici.
Nici o societate, la un moment dat, nu e fondată pe un "model unic"şi fixat. 61 Abordările antropologice (în
spaţiul social, politic, economic, cultural- simbolic) par să prevaleze. Astfel, cea mai importantă schimbare care
a avut loc de la Frazer în relaţia dintre antropologie şi studiile clasice e schimbarea în teoria antropologică de la
evoluţionism la funcţionalismul comparativ. Pentru antropologia economică, a devenit clasică teoria lui Karl
Polanyi. Teoria sa tratează economia în societatea dată ca un mecanism prin care resursele sunt mobilizate să
satisfacă nevoi. El distinge patru moduri principale de integrarea activităţii economice, prin care resursele au fost
colectate, produse, inmagazinate şi distribuite pentru a răspunde necesităţilor umane în decursul istoriei. Cele
patru patternuri sânt:
Reciprocitatea ("mişcări între puncte corelative ale grupărilor simetrice din societate"). Necesităţile sunt
satisfăcute prin schimb de bunuri şi servicii într-un sistem tribal sau regal închis, desemnat să reafirme
interdependenţa tuturor membrilor prin îndeplinirea obligaţiilor.
Redistribuţie ("mişcări între centrul alocativ şi iarăşi în afara lui"). Necesităţile sunt satisfăcute prin controlul
centralizat asupra resurselor obţinute.
Go.\podării (Household\') ("patternul agricol de subzistenţă ţărănesc"). Necesităţile sunt satisfăcute prin
auto-suficienţă.

Pieţe ("mişcări

reciproce într-un sistem de piaţă"). Necesităţile sunt satisfăcute prin schimbul de piaţă.
Polanyi are o viziune funcţională asupra societăţii; în lumea antică şi medievală, economia e predominant
cuprinsă în societate. 62
Pentru problema statului, sunt des folosiţi termeni ca şefie (chefferie, chiefdom) în literatura antropologică
pentru a defini forme de conducere antestatale. Atât în şefii cât şi în state se remarcă accesele diferenţiale la
resursele de valori strategice şi sociale, dar în state clasa de elită e mai clar demarcată în termenii privilegiilor şi
activităţilor lor. 63
În privinţa originii statului, două teme esenţiale sunt prezente (la diverşi teoreticieni, ca M. Spencer,
K. Marx, Fr. Engels, F. Oppenheimer, Talcott Parsons, Marshall Sahlins, R. Lowie, M. Fortes, E.E. Evans-Pritchard):
a. Cercetarea cauzelor societăţii fără stat (stateless societies) spre "societăţi cu stat "(pentru Engels, de
exemplu, această mutaţie e strâns legată de procesul de exploatare, generator de conflicte şi de clase
sociale).
b. Definirea şi identificarea caracteristicilor proprii societăţilor cu stat prin opoziţie cu cele ale societăţilor
fără stat (astfel, viziunea evoluţionistă considera apariţia statului ca o fază importantă şi cvasigenerală
în dezvoltarea societăţii, procesul fiind evaluat în termeni de diferenţiere structurală).
Astfel, pentru R. Mounier, definind societatea "de ordine" (caracteristică civilizaţiei "clasice"), aceasta se caracterizează
printr-o ierarhie distinsă ... după stimă, onoare, demnitate, ataşate funcţiuni lor sociale care pot să nu aibă nici un raport cu producţia
bunurilor materiale". Cf. Recherches sur les structures soei ales dans 1'antiquite classique, Paris, 1970, p. 7.
62
[Humphreys 1978, 32; Holton 1992, 16- 18].
63
Pentru originea statului. s-au dat atât explicaţii unicauzale (mai ales de natură ecologică, economică sau demografică): cea
marxistă, cea a lui Karl Wittfogel (sisteme hidraulice în Orientul antic), reglarea diversitătii ecologice, controlul rutelor de comert pe
distante lungi; teorii cu mai multe variabile (Robert Cameiro, 1970: creşterea populaţiei, războaie, circumscriere a mediului). Recenzează
nu mai puţin de 9 variabile sugerate de antropologi pentru aparitia statului (care apare de altfel in diferite arii ale lumii intr-o varietate de
motive): comerţ interregional, concentrarea resurselor, cultivare permanentă, războaie, creşterea populaţiei, diversitate ecologică,
manufactură, circumscrierea mediului, administrarea hidraulică. Cf. Conred Phillip Kottack, Anthropology. The Explorati an of Human
Diversity, New York, 1978, p. 225-227.
61
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Oricum, nu trebuie subestimată marea varietate a formelor socio-politice concrete care apar la fieca~e din
"stadiile" dezvoltării politice, iar căutarea unui model unic de interacţiune între diferiţi factori pentru geneza statului
e mai curând aleatorie). 64
Într-un studiu din 1983, s-au propus două ipoteze fundamentale pentru apariţia statului:
1. Aceasta nu rezultă doar din diferenţierea structurală a rolurilor politice ci şi din diferenţierea simbolică
a spaţiului politic prin intermediul manifestărilor sale în diferite tipuri de centre.
2. Nu există în totdeauna o corelaţie automată sau necesară între diviziunea socială a muncii şi formele
de articulare funcţională a elitelor. Mai mult, interacţiunea între aceste două elemente e la baza oricărei
explicaţii asupra genezei statului şi asupra varietăţii formaţiunilor statale 65 Rolul principal aparţine
elitelor; variaţia formelor statale se datorează structurii interne a centrelor, identităţii elitelor şi naturii
modelelor culturale pe care aceste elite le articulează sau le modelează; tocmai de aceea geneza statului,
sub diversele sale forme, pare să coincidă cu diferenţierea structurală, specializarea şi articularea
funcţională a elitelor. 66
Privind retrospectiv, se poate spune că sub regimul comunist subiectul societăţii dacice a fost unul important
în rescrierea şi reinterpretarea istoriei. Dar, în faţa puţinătăţii sau opacităţii izvoarelor, soluţiile au fost diverse, de
la aplicarea cu necesitate a tezelor ideologice curente în epocă, până la nuanţări şi interogări asupra abordării. De
la problema obştii dacice din anii '50, care a fost acu/tată apoi de discuţia (şi curând acceptarea unanimă) a
statului daco-get (afirmarea statalităţii, această necesitate hegeliană, la daci, a fost, şi mai este, o preocupare
constantă a istoriografiei româneşti, în ton cu relevarea unei ridicate civilizaţii locale, dar şi, îndeosebi din anii
'70, cu viziunea etnicistă asupra istoriei naţionale, care are ca punct prestigios de plecare statul şi unitatea realizate
de Burebista (ciudată personalizare a istoriei într-o istoriografie formal marxistă), treptat discursul marxist devine
secundar (în anii '50, enunţarea principilor materialismului ştiinţific era absolut obligatoriu), înlocuind fiind de
cele mai multe ori cu discutarea specificităţilor locale de dezvoltare, însă cu sublinierea excelenţei civilizaţiei
daco-getice.
În prezent, ambele abordări ale apariţiei statului (cel dac, în cazul de faţă), făcute sub unghiul economic
(din raţiuni politice) sau etnic (prin obsesia autohtoniei, unităţii şi omogenităţii etnice a "strămoşilor") sunt desuete.
Dar mai importantă este continuarea dezbaterii pe marginea acestei probleme, care nu este deloc rezolvată. Lipsa,
în anii '90, a unor noi abordări (implicit non-marxiste) pentru apariţia statului dac, societatea dacică şi funcţionarea
economiei (sau mai bine zis a economiilor) este îngrijorătoare. O viitoare abordare a acestor probleme ar trebui să
consiste în: valorificarea modelelor teoretice contemporane (mai ales cele de antropologie politică şi economică),
o critică a izvoarelor literare şi, foarte important, o interpretare combinată a situaţiilor arheologice.

Samuel N. Einsenstadt, Michel Atbol, Noami Chazan, Les origines de 1'Etat: une nouvelle approche, Annales ESC. 38. 6.
1983, p. 1232-1234.
61
Pentru apariţia statului trebuiesc combinate mai multe date:
1. Nivelul resurselor şi modul lor de distribuţie între diferite grupuri sociale.
2. Identitatea elitelor care sunt în prezenţă sau competiţie pentru mobilizarea acestor resurse.
M

Natura viziunilor asupra lumi şi a reprezentărilor colective care modelează acţiunea acestor elite şi care provin din orientări
culturale şi din codurile în vigoare în societate. Cf. Samuel N. Einsenstadt, Michel Atbol, Noami Chazan, Les origrnes de 1'Etat: une
.nouvelle approche, Annales ESC, 38, 6, 1983, p. 1237.
66 Loc. cit.. p. 1237. Altă discuţie despre originea statului la Balandier 1998, 176-183. Cât despre teza clasică marxistă cu privire
la apariţia statului, se pr~ede "scindarea" societăţii în două clase sociale antagoniste, şi apariţia exploatării. Astfel, societatea primordială,
caracterizată prin proprietate comună şi inexistenţa claselor sociale, statului şi exploatării, este înlocuită cu diferite forme succesive, dar
final~! istoriei este identic cu începutul, deoarece comunismul care se va instaura în final va institui proprietatea comună, desfiinţând
claselesociale, exploatarea şi statul, restabilind fericirea paradisiacă a originilor (caracterul utopic al doctrinei comuniste este evidentă).
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DA ClAN PRIVATE AND PUBLIC PROPERTY: HISTORIOGRAPHICAL DEBATES
(Abstract)
This study deals with a major debate in Romanian ancient historiography under the communist regime.
The debate centered on the discussion regarding the Dacian 'obşte' (peasant community), social structure and
state. Firstly prevailed a dogmatic Marxist scheme (an early slave - system state). Thereafter appeared some
attempts to reconsider it, throughout the 'new' Marxist theory of an 'Asiatic mode of production'. However, both
major explanations for Dacian state's making and structure are highly problematic today: the econornical (Marxist)
or the ethnical (nationalistic) causes. Which is more alarming is that the new theories for economic life and social
history (especially anthropological ones) are not only unu sed in Romania, but also not even known.
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Aspecte ale familiei din Dacia romană

•
Instituţia căsătoriei şi

concubinajul
Alexandru STĂNESCU

În Dacia romană, ca de altfel în întregul Imperiu roman, familia constituia celula de bază a societăţii, cu
toate acestea ea nu a avut parte de o cercetare pe măsura însemnătăţii sale în istoriografia romanească Principala
cauză a interesului scăzut faţă de cercetarea familiei romane din Dacia a fost plecarea de la premisa că familia
romană este aceeaşi în întreg Imperiul roman întrucât exista un singur drept privat, dreptul roman. Prin urmare nu
ar exista nici o raţiune pentru a acorda familiei romane din Dacia o atenţie specială, diferenţele care probabil pot
fi detectate sunt nuanţe locale datorate unor condiţii specifice provinciei romane Dacia. Aspecte ale vieţii de
familie, ca libertinajul, divorţul, căsătoria, concubinajul, recăsătorirea, copii nelegitimi, sunt mai greu de surprins
în Dacia. Acest fapt se datorează inexistenţei informaţiilor oferite de izvoarele literare, astfel rolul principal le
revine izvoarelor epigrafice.
Informaţiile oferite de izvoarele epigrafice nu sunt suficiente: textele laconice şi stereotipe nu permit o
cunoaştere reală a raporturilor existente între cei care compuneau familia. Cu toate acestea inscripţiile funerare şi
votive sunt şi rămân cele mai importante documente ale vieţii de familie din Dacia romană. Corelarea informaţiilor
oferite de izvoarele epigrafice cu informaţiile oferite de izvoarele literare antice privitoare la familia romană în
general poate însă oferi o imagine suficient de clară pentru a putea reconstitui tabloul relaţiilor existente în interiorul
familiei din Dacia epocii romane.
Izvoarele epigrafice furnizează mai ales informaţii privind onomastica, din acest motiv vom aborda textele
epigrafice din perspectiva onomasticii. Aspectele vieţii de familie de care ne vom ocupa în prezentul studiu
privesc două instituţii importante ale familiei romane căsătoria şi concubinajul.
Căsătoria

Căsătoria

era o veche instituţie a familiei romane, scopul ei era perpetuarea cultului, numelui 1• Căsătoria
nu a fost o relaţie legală în întregime ci un fapt social ale cărei efecte legale au fost doar reflectarea acestuia.
Căsătoria era privită ca un act juridic, ea nu lua aspectul unui act scris, în concepţia romanilor constituia o uniune
făcută pe viaţă între un bărbat şi o femeie, ea era susţinută de affectio maritalis (conştiinţa faptului de a fi căsătoriţi
a celor doi partenerif Instituţia căsătoriei a evoluat în timp, astfel dacă la origini exista o singură formă de
căsători'e confarreatio, acesteia i se vor adăuga în timpul, republicii alte două forme coemptio şi usus 3• Toate
aceste trei forme aveau o trăsătură comună; prin ele femeia intra sub autoritatea soţului care avea puteri nelimitate
în interiorul familiei(in vitae necisque ). Confarreatio era cea mai veche formă prin care se realiza transferul
autorităţii asupra femeii de la tată la so~. Era un act sacru, celebrat înaintea a zece martori, era necesară prezenţa
Fuste! de Coulanges, Cetatea antică, Meridiane, Bucureşti, 1984, p. 77.
Max Kăser, The Roman Privat Law, Durban, 1965, p. 238.
J Jerome Carcopino, Haţa cotidiană la Roma la apogeul imperiului, Bucureşti, 1979, p. 113.
4
M. V. Jakotă, Curs de drept roman, laşi, 1993, p. 238-239.
1

2
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preotului lui Jupiter (flamen Dialis)S. Ritualul circumstanţial consta în ruperea şi consumarea împreună a unei
pâini special făcută pentru acest scop. Conjarreatio se desfăcea printr-un ritual invers facut în aceleaşi condiţii, în
care cei doi promiteau că nu vor împărţi nimic şi că orice legătură între ei este ruptă6 .
Coemptio era o altă formă de încheiere a căsătoriei în care transferul de autoritate de la tatăl fetei la soţ lua
forma unei cumpărări 7 .
Usus cea mai simplă formă a căsătoriei cum manus constă în convieţuirea neîntreruptă pe timp de un an8 .
Usus va dispare în sec I, coemptio este atestat pentru ultima dată în Laudati o Turiae, elogiu funebru al unei
matroane romane, care poate fi datat în timpul celui de-al doilea Triumvirat9 . Conjarreatio rezistă datorită
conotaţiilor sale religioase; era forma de căsătorie specifică patricienilor care nu puteau accede la unele
magistraturi(cele religioase) fără a fi născuţi dintr-o astfel de legătură 10 Era însă mai rară decât coemptio sau
usus, doar eforturile împăraţilor au dus la conservarea acestei forme arhaice de căsătorie. La începutul Principatului
se impune o noua forma de căsătorie matrimonium, pe care Modestinus în Digestae o definea astfel "Conjuctio
maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio "1I Prin urmare ea este legătură
pentru toată viaţa(consortium omnis vitae) care stabileşte o comunitate desăvârşită în ceea ce priveşte bunurile
materiale( communicatio humani iuris), dar şi o împărtăşire a femeii la dreptul divin al bărbatului, la cultul
strămoşilor. Pentru ca această uniune de fapt să constituie situaţia socială a căsătoriei, conştiinţa de a fi căsătorit
trebuie să-i conducă pe soţ şi pe soţie întreaga viaţă, pentru conservarea acestei uniuni monogame realizată prin
convieţuire. Existau anumite condiţii pentru ca o căsătorie să fie recunoscută de societate, acestea erau reglementate
de legislaţia imperială care în scopuri demografice a încurajat instituţia căsătoriei. Astfel, pentru ca o căsătorie să
fie validă era necesar ca persoanele care încheiau căsătoria să fie apte, să fie mature, vârsta minimă era de 14 ani
bărbaţii şi 12 ani femeile, să nu fie rude în linie dreaptă, să nu fie deja căsătorite 12 . Trebuiau să aibă acelaşi statut,
adică să fie liberi şi cetăţeni, mai era necesar şi consensul celor doi parteneri care încheiau căsătoria 13 (după cum
scrie Salvius Iulianus în Digestae ··nupliCfe consensu contrabentium fiunt"). Căsătoria încheiată în condiţiile de
mai sus era recunoscută de stat şi de societate, era un iustum matrimonium. Nu existau restricţii în ceea ce privea
căsătoria cetăţenilor între ei cu excepţia celor care erau rude 14 . Existau însă restricţii în ceea ce privea căsătoria cu
sclavii şi cu persoane de condiţie peregrină, întrucât acestea nu aveau ius conuhium (drept de căsătorie) 15 . În
timpul Principatului se menţin restricţiile la acordarea dreptului de căsătorie (ius conubium) pentru a nu transforma
instituţia căsătoriei şi familia în fabrică de cetăţeni cu origini obscure (sclavi, necetăţeni etc.). Legile iuliene îi
împiedicau pe cetăţenii ingenui (născuţi liberi) să se căsătorească cu femei cu reputaţie proastă(prostituate, actriţe),
membrii ordinului senatorial nu se puteau căsători cu liberte 16. Căsătoria cu sclavii nu era socotită validă, căsătoria
cu liberţii a început să fie acceptată abia la sfârşitul republicii 17 • De altfel erau foarte rău văzute legăturile oamenilor
liberi cu sclavii, astfel împăratul Vespasian a luat măsuri contra acestui tip de legături considerate nedemne, deşi
existau legi care le condamnau. Astfel un senatus consultum din timpul acestui împărat, prevedea aducerea în
starea de sclavie a oricărei femei libere care ar fi întreţinut relaţii sexuale cu un sclav străin în casa sa 18 . Căsătoria
5

Jerome Carcopino, op. cit., p 114.
Max Kaser, op. cit., p. 240.
7
Ibidem, p 238.
8
Ibidem.
9
Jerome Carcopino, op. cit, p. 113.
10
Ibidem.
11
Apud 1. C. Cătuneanu, Curs de drept privat roman, Cartea românească, Cluj, 1927, p. 14 7.
12
Max Kăser, op. cit., p. 242.
13
Apud. Jerome Carcopino. op. cit., p. 101.
14
Max Kăser, op. cit.
11
Ibidem.
16
Ibidem, 243
17
Ibidem, 242
18
Suetonius, ~îes de douze Cesars, Belles lettres, Paris, 1931-1932, 19 VII, 11 "pentru căsătoria cu peregrinii trebuia plătită o taxă
6

specială".
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cu peregrinii nu era validă decât în anumite condiţii, 19 totuşi părinţii cetăţeni îşi puteau recunoaşte copiii, dar în
marea majoritate a cazurilor, căsătoria cu persoane de condiţie peregrină era socotită nelegală şi devenea un
concubinaj. În unele cazuri era acceptat concubinajul, totuşi el nu era preferat datorită faptului că nu oferea
aceleaşi avantaje ca şi căsătoria, mai ales în ceea ce privea situaţia copiilor rezultaţi în urma unei astfel de legături,
care deşi sunt liberi din punct de vedere legal nu au nici un drept 2 °Cu toate e acestea concubinajul va cunoaşte o
mare răspândire în timpul primelor două secole ale erei creştine devenind de fapt o instituţie cu tradiţii şi legi, care
chiar dacă erau nescrise erau respectate. Răspândirea concubinajului se datorează în mare măsură expansiunii
teritoriale a puterii romane care a dus la creşterea numărului de sclavi şi de comunităţi peregrine ai căror membri
înnodau legături matrimoniale cu cetăţenii sperând să-şi amelioreze astfel situaţia din punct de vedere social şi să
asigure fiilor lor o mai rapidă ascensiune pe scara socială. Dat fiind faptul că ius conubium le era interzis şi
soldaţilor care-şi satisfăceau serviciul militar, armata a devenit un alt factor care a contribuit la răspândirea
concubinajului. Ei primesc acest drept abia pe la 200 p. Chr., când le este acordat de către împăratul Septimius
Severus21
În ceea ce priveşte situaţia instituţiei căsătoriei în Dacia romană considerăm că aceasta trebuie să urmeze în
fapt situaţia generală existentă în imperiu întrucât relaţiile dintre membrii familiilor erau reglementate după acelaşi
drept privat. Astfel nici in Dacia nu este atestat vreun caz de căsătorie cum manu (confarreatio, coemptio, usus),
de altfel acest tip de căsătorie căzuse in desuetudine odată cu declinul vechilor credinţe şi valori, în consecinţa
putem presupune că cetăţenii încheiau între ei căsătorii legale din punctul de vedere al dreptului privat roman
(iustum matrimonium ). Tot iustum malrimonium erau socotite şi căsătoriile soldaţilor după ce isprăveau serviciul
militar. Probabil exista deşi nu este atestată şi confarreatio păstrată din motive religioase. 22 Confarreatio ar putea
fi forma specifică de căsătorie a unui număr restrâns de familii din aristocraţia municipală din Dacia ca de exemplu
Cominii Procilii, Spedii, Aelii şi Varenii care exercita sacerdoţii importante în oraşele din provincie: 3 (flamen
Dialis, flamen Laurentinum). În inscripţiile epigrafice din Dacia romană cetăţenii şi familiile lor sunt recunoscuţi
cu ajutorul onomasticii, dat fiind faptul că numele cetăţenilor se moşteneau şi erau deosebite de cele ale peregrinilor
şi sclavilor prin cele trei elemente care le compuneau 24 (praenomen, nomen gentile şi cognomen) şi care nu
lipsesc din inscripţiile funerare din secolul al II-lea p. Ch. Atunci când unul din aceste elemente lipseşte, avem de-a
face cu o situaţie neobişnuită, motivul acestei lipse trebuie căutat, pentru că adeseori poate fi vorba de concubinaj.

Concubinajul
Concubinajul era probabil foarte răspândit şi în Dacia, chiar şi numai dacă am considera drept concubinaje
căsătoriile încheiate de soldaţii din cele două legiuni şi din numeroasele trupe auxiliare care constituiau exercitus
Daciae. Un argument în favoarea proporţiei de masă pe care a luat-o concubinajul în timpul Principatului este şi
înlocuirea în latina vorbită a termenilor uxor (soţie) şi maritus (soţ) de către coniux (concubin) care ajunge să fie
cel mai frecvent în inscripţiile epigrafice. Termenii uxor şi maritus continuă să fie folosiţi cu precădere în scrierile
literare, în actele şi în documentele oficiale în astfel de situaţii sunt atestaţi şi în Dacia, fiind rarisime textele
epigrafice în care apar uxor şi maritus25 Existau însă şi alte cazuri în care din diferite raţiuni căsătoriile erau
considerate relaţii conjugale nelegale (căsătorii cu peregrini, cu sclavi sau legături extraconjugale).
Astfel de cazuri sunt atestate şi de unele inscripţii din Dacia romană a căror interpretare din punctul de
vedere al onomasticii pune o serie de probleme. Sistemul onomastic roman a fost unic în lumea antică, la toate
Max Kăser, op. cit., p. 242.
I.C.Cătuneanu, op. cit. p. 155.
21
Max Kăser, op. cit., p 242.
2
~ Theodor Mommsen, Istoria romană, voi. III, Bucureşti, 1987, p. 314.
23
Vezi inscripţiile IDR III.2.104, 375, 376, 440, 542 (Lucii Antonii): IDR III.2. 19, 107, 108, 371,419, 549 (Cominii); IDR III.
2. 108, 128, 129, 322, CILIII. 1198 (Titii Varen.ii): IDR III 2. 65, 164, 256, 291, 319 (Caii Spedii); IDR III.2. 2, 3, 118, 119,318, 345,
(Marcii Procilii); IDR III. 2. 123, 184,215,239,293,383,391,447,448,449,451,483, (Marcii Ulpii).
24
Geza Alfoldy, La droit de la cite et la nomenclature dans 1'Empire rom ain, în Latoms, XXV, 1, 1966, p. 37.
25
Vezi diplomele rpilitare din IDR 1, Dip!D II, Dip!D III, Dip!D IV, DiplD X, IDR II.402, 642 şi 357.
19
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http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Repere pentru istoria

vieţii

private

63

civilizaţiile

mediteraneene exista practica unui singur nume urmat de patronim26 . La Roma s-a impus în urma unei
îndelungate evoluţii sistemul celor trei nume (tria nomina) care, pe lângă funcţia de a distinge pe un individ de
ceilalţi membrii ai societăţii, avea şi funcţia de a exprima condiţia juridică a acestei persoane în societate. 27 Exista
un strâns raport între condiţia de drept a unui individ şi denominaţia sa, numai cetăţenii aveau dreptul să poarte
trei nume 28 Totuşi nu existau reguli fixe, ci numai tendinţe generale, astfel, în virtutea tradiţiei nomenul era cel
mai important element reprezentând cetăţenia, adică apartenenţa la o familie romană, praenomenul şi cognomenul
erau elemente de mai mică importanţă, praenomenul chiar lipseşte începând cu secolul al III-lea, când locul lui
este luat cognomen, care lipsea frecvent în inscripţiile de la începutul Principatului.
Condiţia ca şi numele se moşteneau, copiii legitimi moşteneau tot, fiind avantaj aţi faţă de copiii nelegitimi,
care, nefiind recunoscuţi de tată intrau în familia mamei al cărei nomen îl preluau 29 Astfel copiii nelegitimi apar
în inscripţii cu gentiliciul mamei, uneori chiar cu indicaţia SP. F. spuriusjilius (spurius = naturalis). În majoritatea
cazurilor cei aflaţi într-o astfel de situaţie căutau să o ascundă, din acest motiv ei sunt mai greu de depistat. Există
însă în Dacia câteva inscripţii în care apar doar copii şi mamele lor, interpretarea lor ne permite să presupunem
existenţa unor astfel de cazuri:
a. Inscripţia nr. 1236 din CIL III( de la Apulum):
[D(is) M(anibus)] · Lucio Ianurio Romuli 1 vix(it) ann(is) VIII el Janua / riae Dupae vix(it) ann(is),
XIII Januaria Titia · mater filio posuit /
b. IDR III 1 2 nr. 449 Ulpia Traiana:
D(is) M(anibus) .' M(arco) Ulpi(o) Tertio 1dec(urioni) col(oniae) 1 vix(it) ann(is) XXI 1 VIpia Opiava.
5 :'fi/io: p(iissimo) p(osuit) 1
c. IDR III 12 nr. 1B Mici a
D(is) M(anibus) : Ulp(ius) Sabinus / vix(it) ann(is) XIIII / Ulpia Maxima 1 mater fil(io) m(erenti)
p(osuit).
d. IDR III /3 nr. 353 Ampelum
D(is) M(anibus) / Cl(audia) Tertul 1 lina vix(it) ann(is) 11111 Claudia Vera mater
e. IDR III 1 3 nr. 251, Germirsara
D(is) M(anibus) 1 Q(uintus) Jngenu 1 vius Attio / vix(it) annis 1 XV Inge /5/ nuvia Marcel/a filio .·
pientissimo.
f. IDR III /3. 5. Strei - probabil Ulpia Traiana sau Aquae
D(is) M(anibus) / Umbria 1 Africana vix(it) 1 annis LXV 1 M(arcus) Umbrius Vi/Ianus 15 / matri
pientis(simae) p(osuit) curavit.
Ceea ce este comun tuturor acestor inscripţii este faptul că nu apar taţii, apar doar mamele şi fiii, pentru că
probabil taţii nu existau.·
Inscripţia cu numărul 5 din IDR 111.3 se deosebeşte de celelalte prin faptul că este pusă de un copil natural
M. Villanus Umbrius, pentru mama sa Umbria Africana, el este fiul ei şi nu un libert, inscripţia este dedicată
mamei prea pioase (mater pientissimae). Celelalte inscripţii sunt puse de mame pentru copii, toate au însă o
trăsătură comună, absenţa numelui tatălui din text, care nu este întâmplătoare. Dacă copii ar fi fost rezultatul unor
căsătorii legale, ar fi purtat gentiliciul tatălui şi nu al mamelor, în plus taţii ca şefi ai familiei nu pot să lipsească
din inscripţii. 30 Lipseşte menţionarea calităţii de copil din flori (SP. F. ), dar lipseşte şi filiaţia. Date fiind toate
aceste argumente prezentate mai sus, putem să susţinem ipoteza că aceşti copii nu au tată din punctul de vedere al
dreptului privat roman.

26

Jean-Marie Lassere, Onomastique et aculturation dans le monde romain, în Actes du collocques de Montpellier, 1987, p. 88.
Geza Alfăldy, op. cit., p. 37.
~s Ibidem.
~ Rene Cagnat, Cours d'epigrajie latine, Paris, 1914. p. 65.
10
Vezi inscriptia lui Valcrius Constans din Apulum CIL III, nr. 1194).
~7
9
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cazuri când deşi există taţi şi aceştia apar în textele inscripţiilor înaintea mamelor în calitatea
lor de patres, totuşi copii poartă gentiliciul mamei, deci sunt spurii fiiii. Acestea sunt cazurile copiilor rezultaţi din
căsătorii care potrivit dreptului privat roman nu erau căsătorii legale (iustum matrimonium). În Dacia sunt puţine
cazurile de iniustum matrimonium care să poată fi descoperite din cercetarea izvoarelor epigrafice, ele apar însă în
câteva inscripţii:
IDR III 1 1 m. 26
D(is) M(anihu!.) · P(uhlius) Ael(ius) Aelianus 1 vix(it) ann(is) III/ diehus XU, Piper(as) 1 Timostrati
di!.p(ensator) 5 vik(arius) el Ael(ia) Epicte(sis) / parentes filio 1 hene merenti fecerunt ·
Aelianus este fiul cetăţenei Aelia Epictesis şi al unui sclav, Piper al lui Timostrates, căsătoria mamei lui cu
un sclav nu este validă, astfel el este socotit copil natural şi primeşte nomemul mamei, căreia îi urmează şi
condiţia, tatăl său Piperas, un sclav, nu este subiect de drept privat, din punct de vedere al dreptului privat el nu are
nici un drept. O situaţie asemănătoare este cea a lui Aurelius Volusianus, fiul Aureliei Ireni şi a lui T!mocrates,
libert imperial de la Ulpia 31 Căsătorii ale unor cetăţene cu sclavi sau cu liberţi imperiali pot fi determinate şi în
alte incripţii din Dacia romană. 32 Aceste căsătorii ale unor cetăţene cu sclavi augustali şi liberţi, par a fi în marea
lor majoritate căsătorii din interes, femeile cu cetăţenie din Dacia nu se măritau cu orice sclav sau libert, viitorul
soţ trebuia să fie o persoană avută şi influentă. Astfel sunt relativ numeroase cazurile în care soţii unor cetăţene
sunt liberţi şi sclavi imperiali sau măcar augustali. Dacă soţul este un simplu sclav atunci şi soţia putea avea
origini umile şi să fie de condiţie libertină. Căsătoriile cu sclavi si cu liberţi imperiale sunt atestate numai în oraşe
importante din punct de vedere economic în care cei ce compunfami/ia Caesaris deţin funcţii în importante.
Pentru a exemplifica cele afirmate mai sus prezentăm câteva inscripţii:
a. IDR III.1 m. 270:
farse c(a)esaris? vix(it) 1 ann(is) L. p(osuit) Iulia/ Successa coniugi./ hene merenti.
b. IDR III.2 m. 390:
D(is) M(anihus) / Volusi[anoj / TUMIA CATU__ /POM TZ/0 _ /___ vix(it) an(nos) XVI cum .'),
pietate sua __ / ECIA __ _!Claudius/ Timocrates aug(usti)/ lihertus et Aur(elia)/10/ !reni 1 mater fiii o
p(osuerunt).
c.
IDR 111.2 mJ95:
D(is) M(anihus) /Aureliae Respectae lrarissim(ae) feminae / Herculanus aug(ustorum) / n(ostrorum)
vern(a) 151 adiut(or) tahul(ari) coniugi.
e. IDR III 2 m. 402:
D(is) M(anihus 1 Claudia Turpillae [vix(it) a[n(nis) ___ J /item 1 Caro eaes(aris) n(ostri) [ v(erna?)
vix it an(nis) _ _ } 1Hereulanus aug(ust)i n(ostri) adiut(or) [tah(ulari) 151 uxori etfilio hene merent(ihus)
feei/.
f
IDR III 2 nr. 421:
D(is) M(anihus) 1Marca Iulia/ aug(ustali) eo/(oniae) Sarmiz(egetusae) !Metrop(olis) vix(it) an(nis)
XXX 151 Pet(ilia) Vietorina 1 mater p(osuit).
g. IDR III 2 m. 453:
Memoriae / Va/entinae / aug(usti) n(ostri) vernae / vix(it) ann(is) X menses 1 V Va/entinus qui /51 et
Potinianus / aug(usti) n(ostri) vem(a) lihr(arius) 1 ah instrum(entis) een 1sualihus et 1 Cassia Rogata
: 5/ fi/iae karissim(ae).
h. IDR III 3 m. 413
D(is) M(anihus).l Arria Mama/ vix(it) ann(is) XXV posuit 1Beucus servus eo / niugi h(ene) m(erenti).
1.
IDR III 3 m. 364
D(is) M(anihus) 1 Sossia Sahina 1 vixit ann(is) XXVI 1 efeeit in ma 1 trimonio annis XII m(ensihus) X
sine ulla q 151 uerella Fuse/ inus verna ah ins 1 trumentis tahularii eo(n)iugi 1 h(ene) m(erenti) /fecit
li

n

IDR III. 2.390.
IDR III. l. 270; IDR III. 2. 395;402; 444; 453; IDR III.3.364; 372; 413; CII.. III. 1085.
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IDR III 3 nr. 365:
D(is) M(anibus) / Syrillioni / aedituo / qui vix(it) an(nis) LXXV/li 1Liberalis aug(gustorum duorum)
5/ libertus a commentariis / et(Aelia) Victoria 1patri 1 b(ene) m(erenti).
IDR II 55:
D(is) M(anibus) Iulia Phi 1(/)umene [vi]x(it) annis / XXX H(ic) s(ila) e('ll) Phile i5: tus !ulii
Ru.fini(servus) "[co}niugi b(ene) m(erenti).
CIL III nr. 1089:
J(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Callistus 1aug(usti) 1 nostri ver 1na dispen /5/ sator el/ Cornelia eius./pro
se et suis.

Nu doar copiii rezultaţi din căsătoriile cu sclavi erau consideraţi spurii ci şi copiii cetăţenelor căsătorite cu
peregrini. Un astfel de exemplu oferă inscripţia nr. 341 din IDRIII 3 (Ampelum):
D(is) M(anibus) / Al(e)xandrian(us) / civ(is) Bithynus / v(i)x(it) ann(is) LXV/ Tatius Lucius vix(it)
a(mis) XU" 15/ Antorlius lulius / Lucillianus fratres / patri el frati et /Luci a mater / b(ene) m(erentibus)
p(osuerunt).
Alexandrianus este peregrin (civis Bithynus), fiii se numesc Tatius Lucius, Antonius Iulius, Lucilianus,
mama se numeşte Lucia. Ea poate fii cetăţeană pentru că fiii ei sunt cetăţeni romani după nume, doi dintre ei au
elemente din nume derivate din numele mamei lor. Antonius Iulius probabil îşi datorează cetăţenia unei alte
persoane (provine oare din altă căsătorie?). Nici unul dintre ei nu are însă în nume vreun element derivat din
numele tatălui lor(Alexandrianus), prin urmare şi ei pot fi consideraţi copii nelegitimi. Situaţii asemănătoare par
a fi atestate şi de textele din alte câteva inscripţii din Dacia romană 33 :
a. IDR III 4 nr. 91:
D(is) M(anibus) 'Cotu Successi f(i/ia)l cives Nori ca/ vix(it)l an(nis) LV Cl(audius) Latinus .· 5 posuit
coniugi ben, e merenti. H(ic.) s(ita) e(st).
b. IDR III 4 nr. 417:
f D(is) M(anibus} 1 Aviliae Pietatis / domo Aeq(uo) / vix(it) annis XXXX' Dasa / Sutinis coniug(i)
piiss(imae) /5/ f(aciendum) c(uravit).
c. IDRIII4.nr.417:
D(is) M(anibus) 1Cassia Pere -1 grinae integ[r}a[e] /vix(it) an(nis) XXVIIJ(ecit). Bi 1sisus Scenobarbi
Sardi(as) 151 coniug(i) b(ene) m(erenti).
d. IDR III 4 nr. 424:
D(is) M(anibus) / Cai(o) Val(erio) / Viatori 1 an(nis) XVI/ And(es) Titi / 51 et Va/(eria) Teren(tia) :
fil(io) b(ene) m(erenti) posuit
Faptul că atât fiii unor sclavi cât şi fiii unor peregrini sunt consideraţi spurii.filii constituie o confirmare în
textele inscripţiilor din Dacia a ceea ce cunoaştem din izvoarele literare despre restricţiile impuse cetăţenilor
romani în privinţa căsătoriei cu necetăţeni sau cu persoane cu origini obscure, legăturile matrimoniale încheiate
cu aceştia fiind considerate nelegale. Prin urmare, familia romană din provincia Dacia, ca de altfel întreaga societate
romană din provincie, se aliniază la ceea ce se petrece în Imperiu, urmând evoluţia generală a societăţii şi a
familiei romane, ceea ce demonstrează încă o dată caracterul unitar al civilizaţiei de pe întreg teritoriul stăpânit de
Roma.

ll

IDR III. 3. 417; 418; 424; IDR III.4. 91.
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Aspekten betreffend der riimischen Familie aus Dakien.
Die Ehe und das Konkubinat.
(Zusammenfasung)
Die romische Familie aus Dakien bildet noch nicht genug geforschtes und genug bekanntes Gebiet in der
ri.imanischen Geschichte. Die Uninteresse an dieses wichtiges Thema der Geschichte dieser Provinz in dem
romischen Ara, wird irren folgender Idee verursacht: die Familie in Dakien unterscheidet sich nicht von der
romischen Familie im Romischen Reich. Die Măngel den schriftlichen und literarischen Quellen verursacht die
Schwierigkeit das zu beweisen. Die einzige Quellen die noch benutzliche sind die epigraphischen Inschriften.
Diese ermitteln uns,aber nur Information betreffend die Namen(Onomastik).
Aus diesem Grund versuchten wir eine onomastische Behandlung der gegebenen liegenden epigraphischen
Texte. Der Ziei der Forschung war die Entdeckung der wichtigsten Aspekten der rbmischen Familie aus Dakien,
wie z.b. die Ehe und das Konkubinat(Zusammenleben).
Die Ergebnisse unserer Forschung haben uns zu der Idee gefurt das Familie in der rbmischen Dakien zu
den Entwicklungstendenzen der rbmischen Familie in Romischen Reich gehbrt.
In Dakien wird kein cum manu aufgezeichnet. Diese Situation ist ănlich deren in restlichen Teil des Reichs,
wo die klassische Heiratsform schon veraltet worden sind, nachden die alten Werte u. Glaube untergegangen sind.
Matrimonium ist eine neue Form der Ehe aus der Kaiserszeit. Es behaltet sichum die wichtigsten
Eigensschaften der traditionellen romischen Ehe(Monogamie, lebenslănglicher Charakter,gegenseitige
Zustimmung). Diese Ehe ist typisch fur Menschen mit der rbmischen Staatsangehorigheit.
In der epigraphischen Inschriften in Dakien konnen wir uns diese Ehe nur vorstellen, im Falle der Texte in
denen alle Mitglieder einer Familie tria nomina haben. Nur die Kinder der in gesetzlichen Ehen geboren sind,
bekommen zusammen mit dem soziallen Stand den Namen auch den Elternnamen. Die alte Eheform namens
confarreatio kommt in manchen Familien vor, der die aristocratischen Stadtsgemeinde gehorten. Mitglieder solcher
Familien die hochreligiose Funktionen besal3en in solche Familien eingeboren sind.
Das Konkubinat hat in Dakien eine weite Verbreitung. Diese Situation wird durch die Regelung des
Eherechts(ius conubium) einerseits und durch die demographische und soziale Lage der Provinz andererseits
ermoglicht( die Nichtburger und die Milităr bildeten ein wichtiges Prozent der Bevolkerung der rbmischen Dakien).
Die Kaiserliche Gesetzgebung beschrănkte die Ehe beziehungen der Cives Romani mit unsicherer
gesetzlichen Situation(wie z.B. die Ehe mit Sklaven, Freigespachenen,Peregrinen und Milităr)
Die Inschriften beweisen in Dakien solche Situationen. Diese konnen bestimmt weiden mit Hilfe der
Onomastik.Die nicht gesetzlichen Kinder(spurii filius) bekommen den Namen der Mutter und nicht des Vaters.
Deshalb konnen sie als ...,purii filius betrachtet werden.
Die Ehe mit Nichtburger wiirde mit Hilfe der Onomastik determiniert, aus einige Inschriften: lOR III
2.386; IDRIII 3. 417;418; 341; 424; IDR III 4. 9l.u.s.w.
Die Ehe mit Sklaven und Freigespachenen wiirde auch durch der Inschriften determiniert: IDR II 55; lOR
III 126; 270; IDR III.2. 390; 395; 396;402;421; 453; IDRIII 3. 364; 372; 413; CIL III 1089.
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Observaţii

asupra ceştii dacice

din

perioada romană şi post-romană
Felix MARCU, Ovidiu TENTEA
,

Studiile anumitor categorii de materiale arheologice au menirea de a crea o imagine de ansamblu a
problematicii legate de atestarea, răspândirea şi semnificaţia respectivului artefact. În acest mod, însă, putem
formula unele concluzii false, dacă omitem sau tratăm cu superficialitate anumite aspecte particulare, care ţin de
cazurile individuale, anume, complexele arheologice din care provin acestea. În acest sens, asocierea cu diferite
artefacte, cu putere de datare sau care constituie un reper pentru atribuiri din punct de vedere etnic, il pot asigura
pe cel care întreprinde cercetarea respectivă de corectitudinea concluziilor cu caracter general. Trebuie să precizăm
de la început că, în studiul nostru, nu puţine au fost situaţiile în care informaţiile cronologice au fost insuficiente,
astfel încât, unele concluzii, formulate pe parcursul acestui studiu, au doar statutul unor ipoteze.
Nu ne-am propus, ca prin acest demers, să demitizăm sau să argumentăm teorii ale continuităţii dacilor în
provincia romană Dacia, invocând atestarea sau lipsa, din anumite zone, a ceştii dacice, cum nu am cosiderat
potrivită o reluare a stadiului cercetărilor în acest domeniu.
Tipul de vas de care ne vom ocupa este cunoscut în literatura de specialitate sub numele de "ceaşcă",
"afumătoare", "ceaşcă afumătoare", "căţuie", "opaiţ" sau "ceaşcă-opaiţ". Termenul de "ceaşcă" a fost preferat
datorită aspectului acestui recipient, deşi funcţionalitatea nu acoperă întru totul sensul de bază atribuit I.H. Crişan
susţine că la început avea probabil o întrebuinţare funerară, considerându-se că aceasta apare în morminte, asociată
cu urna bitronconică În faza clasică de evoluţie a ceramicii dacice, există indicii care demonstrează că "ceaşca"
avea în primul rând o utilitate practică . D. Berciu considera că este impropriu denumită astfel, deoarece nu
îndeplinea funcţia de ceaşcă . Indiferent de modul în care este denumită, majoritatea cercetărilor susţin utilitatea
practică a acestui recipient, care se referă la folosirea ceştii dacice ca obiect pentru iluminat.
De altfel, funcţionalitatea ceştii este logică, având în vedere modul în care apar urmele de arsură pe acest
tip ceramic şi, de asemenea, datorită faptului că la Grădiştea Muncelului, spre exemplu, în fiecare locuinţă apare
cel puţin un exemplar~, iar în aşezarea de la Brad nu s-a găsit nici un alt recipient cu destinaţie specială pentru
iluminat4 . Cu toate acestea, faptul că în unele aşezări vor apărea şi alte obiecte destinate iluminatului, opaiţul
roman în speţă, nu va duce la dispariţia, nici măcar la diminuarea numărului ceştilor. Opaiţe romane au apărut
într-o serie de aşezări şi cetăţi dacice: Bucureşti, Celei Gud. Olt), Crăsani Gud. Ialomiţa), Grădiştea Muncelului,
Poiana, Popeşti, Răcătău, Satulung Gud. Braşov) 5 , Tilişca 6 , Grădiştea Gud. Brăila)1, Ocniţa 8 . Aceste opaiţe sunt
importuri din lumea elenistică şi romană, fiind uneori imitate de către daci 9
1

2

I.H. Crişan, în SCŞ Cluj, 6, 3-4. 1955. p. 134.
D. Berciu. Buridava dacică. Bucureşti. 1981, p. 24.
3
I.H. Crişan 1955, p. 134.
~V Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1995, p. 162.
1
1. G1odariu, Rela,liile comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj-Napoca, 1974, p. 210-219.
6
1. Glodariu, 1974, p. 220; N. Lupu, Tilişca. Aşezări arheologice pe Căţănaş, Bucureşti, 1989, pl. 26/2.
7
V Sârbu, Dava gelică de la Grădişte (jud Brăila) J, Brăila, 1996, p. 32.
8
D. Berciu, 1981, pl. 5111.
9
1. Glodariu, 1974, p. 222, nr. 6/2, p. 229, nr. 41/5.
1

~
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S-a susţinut ideea întrebuinţării ceştii dacice ca opaiţ, deoarece majoritatea exemplarelor prezintă urme de
arsură în partea superioară a interiorului vasului, fundul fiind neafumat. Astfel, s-a dedus că în vas erau grăsimi pe
care plutea o scândurică cu unul sau mai multe fitile, ele având urme de ardere secundară şi în exterior. Pentru
perioada La Tene arderea secundară, atât în interiorul cât şi în exteriorul ceştii, se poate explica şi pe baza contextului
arheologic în care au fost descoperite, anume în nivele de incendiere corespunzătoare războaielor dacice.
În ceea ce priveşte vasele miniaturale, unii cercetători consideră că sunt trei posibilităţi funcţionale: acestea
ar putea avea o semnificaţie culturală, una utilitară sau ar putea să fie vorba Jc jucării
1. Aspecte generale privind ceaşca dacică. Perioada La Tene. Practic, o enumerare a localităţilor în care
este atestată ceaşca dacică ar duce la alcătuirea unui repertoriu foarte extins, deoarece aceste artefacte nu lipsesc
din aşezările dacice datate în ultima fază a epocii La Tene. De aceea vom enumera câteva din caracteristicile
esenţiale ale ceştilor, pentru ca ulterior să prezentăm pe scurt câteva concluzii referitoare la aria lor de răspândire.
Caracteristica principală a ceştii dacice este forma sa tronconică, cu gura largă, buza dreaptă sau foarte uşor
rotunjită, fundul îngust şi pereţii oblici; prezentând, în general, una, două sau trei torţi circulare sau ovale în
secţiune. Toarta este masivă, de obicei pornind de sub buza ceştii şi închizându-se în zona fundului acesteia. La
unele exemplare toarta se prezintă ca o continuare a fundului pentru a avea o stabilitate mai mare 11. Ceştile cu
două torţi apar la Poiana, Grădiştea Muncelului, Calu, Pecica 12 şi Tilişcan Din categoria ceştilor cu trei torţi
cunoaştem exemplarul de la Poiana 14 şi Răcătău 15 . În multe aşezări mai apar aşa-numitele ceşti cu "torţi oarbe" şi
la exemplarele mai mici "apucători" (ca o prelungire a bazei). În general dimensiunile ceştii sunt incluse în
următorii parametrii: d.g.=12-14 cm, d.f=4-6 cm, î.=6-7 cm, existând şi exemplare mai mari şi ceşti miniaturale
despre care am discutat mai sus 16 .
Faţă de tipul comun I.H.Crişan mai stabileşte patru variante 17 : ceaşca de dimensiuni mari cu două sau mai
multe torţi, ceaşca cu corp înalt de forma unei pâlnii (toarta nu cuprinde toată suprafaţa peretelui), ceaşca cu fund
perforat şi cea lucrată la roată. Ultima variantă nu credem că reprezintă ceşti, ci mai probabil, având în vedere
forma (mult aplatizată), acestea ar putea fi capace. La acestea se mai adaugă aşa-zisele ceşti cu fundul ascuţit
atestate la Brad 18 , caracterizate printr-o buză mult evazată, cu fundul îndoit, conic, ciupit sau crestat. Acestea sunt,
în general, de dimensiuni mici (max.5,4 cm). Au fost descoperite pe acropolă şi în aşezarea deschisă, aparţinând
10

Locul de descoperire al majorilă~i "ceşcuţelor" duce la explicaţia utilizării lor în scopuri rituale, în acest sens fiind explicate
descoperirile lor în complexe cu caracter ritual sau de cult, ca cele de la Dumbrava Uud. Iaşi), Hanska-Toloacă (Rep. Moldova), Lechin(a
de Mureş Uud. Mureş), Ocniţa (jud. Vâlcea), Răcătău Uud. Bacău) (pentru acestea vezi V Sârbu, în Banatica, 1211. 1993. p. L19-142).
Ciolăneştii din Deal (S. Sanie, în AIIA laşi, 29. 2, 1987, p. 127-128) sau Poiana (C. Mărgărit-Tătulea, D.Vicoveanu, în Cercetări Jstorrce,
4, 1973, p. 143-144). Descoperirea acestor miniaturi în complexe sau depozite cu caracter cullic face ca semnificaţia lor să devină
elocventă. S-a susVnut că acestea au fost utilizate pentru preparate cu '·proprietăţi miraculoase" (Mărgărit-Tătulea. Vicoveanu. 1973. p.
149). respectiv pentru prepararea wtor alifii sau medicamente (Sârbu, 1993, p. 136), precizând că, în cazul în care ar fi fost jucării, nu s-ar fi
imitat numai forme autohtone. Majoritatea ar fi trebuit să fie sparte, având în vedere materilul perisabil din care sunt făcute (Sârbu 1993,
p 24).
Descoperirea lor, în mai multe locuri pc suprafaţa întregii aşezări, pledează însă şi pentru confecţionarea acestor vase miniaturale
în scopuri practice, mai puţin probabil ca păhărele, având în vedere fonna evazată, improprie băutului şi capacitatea redusă, posibil ca
jucării. Poate fi vorba de o trăsătură a psihologiei infantile concretizată în imitarea realităţii din "lumea celor mari" (1. Andriţoiu, A.
Rustoiu, Sighişoara-Witenberg. Descoperiri preistorice şi aşezarea daci că- sec. Il a. Chr.-JJJ p. Chr., Bucureşti, 1997, p. 100). Dacă am
considera acest fenomen, de producere a vaselor miniaturale, ca o carcteristică a dacilor, ar putea să ni se pară ciudată dispari~a acestor
tipuri de vase în perioada romană, având în vedere că nicăieri nu se face o referire precisă la ele şi în puţine locuri există redarea
dimensiunii vaselor, in general făcând imposibilă depistarea acestor vase intre materialele ilustrate in diverse publicaţii.
11 l.H. Crişan, Ceramica daco-getică C11 specialăprivire la Transilvania, Bucureşti, 1969 p. 156.
1
z lb1dem, pl. 1, 1, 3.
13
Lupu, 1989, p. 66.
4
1 I.H. Crişan, 1955, pl. 1, 2.
15 V Căpitanu, in Carpica, 18-19, 1986-1987, fig. X/11.
16
Vezi nota 10.
17
I.H. Crişan, 1969, p. 155.
18
V Ursachi, 1995, pl. 72/16-29, pl. 266/7-10.
10
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ultimelor trei niveluri dacice (secolele III a.Ch.- II p.Chr.) 19 . Având în vedere locul de descoperire, este posibil ca
şi acestea să fi îndeplinit tot funcţia de opaiţ, fiind probabil atârnate.
O schimbare importantă în evoluţia ceştii o constituie apariţia variantei fără toartă, identică ca formă cu cea
mai sus amintită. Unii cercetători au susţinut că acest tip de ceaşcă are legătură cu "căţuia sarmatică fără toartă"' ,
afirmând, în concluzie, că acest vas nu este cu siguranţă dacic. Iniţial s-a considerat că ceaşca în cauză a apărut
abia în prima jumătate a secolului III p.Chr. (pe baza unei descoperiri de la Soporul de Câmpie)"'. La Arpaşu de
Sus şi Slimnic însă, acest tip de vas a fost datat în a doua jumătate a secolului 1 p. Chr. 22 . La aceste descoperiri se
mai adaugă şi cele de la Căpâlna, cu aceeaşi încadrare cronologică 23 , şi cele din dava de la Sprâncenata, încadrată
cronologic din a doua jumătate a secolului II a.Ch. până prin deceniile trei sau patru ale secolului I p.Ch 24 Mai
recent, V Ursachi susţine că ceştile fără toartă descoperite la Brad, pe acropolă şi în aşezarea deschisă, apar încă
din nivelul trei dacic, datat pe parcursul secolului 1 a. Ch., continuând apoi să fie prezente şi în ultimul nivel, datat
pe durata secolelor 1 p.Chr.-11 p.Ch 2). Se pare că şi unele ceşti fără toartă din aşezarea de la Gomolava apar, ca şi
cele de la Brad, cândva în secolului I a.Ch., în nivelul VI.b (datat între mijlocul secolului 1 a.Ch. şi sfârşitul
aceluiaşi secolf 6 O ceaşcă fără toartă apare şi în aşezarea de secol 11-1 a.Ch. de la Grădiştea . Prin urmare,
rezultă, din cele prezentate mai sus, că ceaşca dacică fără toartă apare cândva în secolul 1 a.Ch., probabil în a doua
jumătate a acestuia.
Ornamentele ceştilor dacice sunt, în general, cele specifice ceramicii dacice uzuale brâu simplu sau alveolat,
buza ornamentată cu crestături sau cu alveole; la fel marginea fundului şi toarta Uneori mai apar diferite inciziilinii în val, brăduţi sau şiruri de crestături. Deseori aceste ornamente sunt combinate. Interesante, după cum vom
vedea în epoca romană, ni se par unele ceşti de la Bâtca Doamnei, ornamentate cu un şir de alveole de jurîmprejurul bazei, alături de incizarea unor brăduţi pe corpul vasului 28 . S-ar părea că acestea nu au toartă, aşa cum
vor fi şi cele care apar în epoca romană, diferenţa constituind-o lipsa brăduţului la cele din urmă. După cum am
amintit, ornamente sub formă de alveole sunt şi pe ceştile din La Tene-ul dacic. Pe ceştile cu toartă, de această
dată, alveolele sunt amplasate pe tot corpul vasului: în benzi de linii verticale, orizontale, sau de jur-împrejurul
buzei şi fundului 29 . Amintim aici şi ceaşca cu toartă prezentată de V Kotigorosko de pe Tisa superioară, ornamentată
cu proeminenţe (?), iar de jur-împrejurul bazei cu alveole; de asemenea încadrată în La Tene-ul dacic 30. Se susţine
că, în general, sunt ornamentate ceştile care depăşesc 5 cm în înălţime 31 .
Stranie poate părea lipsa ceştilor ornamentate din aşezarea de la Tilişca sau cea de la Grădiştea Uud.
Brăila) , în condiţiile în care, în majoritatea aşezărilor dacice, ceştile, chiar reduse numeric fiind, sunt ornamentate.
Cele publicate de V Sârbu, ca fiind ornamentate cu butoni şi pastile34, nu credem că sunt ceşti, ci căni. Lipsa
decorului este probabil o problemă de opţiune a dacilor din zonele amintite.
Având în vedere locul de descoperire a ceştilor ornamentate, nu putem şti dacă acestea aveau o funcţie
rituală sau una legată de cult, cu excepţia ceştii cu trei torţi decorată cu brâu alveolar cu capetele îndoite în formă
0

27

32

33

Ibidem, p. 163.
D. Protase, în Probleme de Muzeografie, 1960, p. 193, nota 1; M. Babeş, în scn; 22, 1971, p. 38, nota 86.
21
D. Protase, în Probleme de Aiuzeografie, 1960, p. 193.
22
1. Glodariu, în Studii Dacice, Cluj-Napoca, 1981, p. 156, fig. 3/53.
n 1. Glodariu, V. Moga, Cetatea dacică de la Căpâlna, 1989, p. 67, fig. 28/5, 6, 16, 18, fig. 29/45,15.
24
C. Preda, Geto-dacii din bazinul O/tutui Inferior. Dava de la Sprâncenata, Bucureşti, 1986, p. 55, pl. XVI, 2, 7, 8.
25
Ursachi 1995, p. 162, fig. 68/1-33, fig. 263/1-10.
26
B. Jovanovic, Marija Jovanovic, Gomolava. The late La TEme settlement, Beograd, 1988, pl. XVIII/8,10; XXIX/17; XXVIII/6.
27
Sârbu. 1996, fig. 59/5.
28
A. Buzilă, în lvfemoriaAntiquitatis, 2, 1970, fig. 21/3,23/5.
29
Crişan, 1969, p. 156, fig. 66.
30
V. Kotigorosko, Ţinuturile Tisei superioare în veacurile III î.e.n.- IV e.n. (perioada La Tene şi romană), Bucureşti, 1995, fig. 44/8.
31
S. Sanie, Ş. Sanie, în Cercetări Istorice, 4, 1973, p. 70.
32
Lupu 1989, p. 66.
33
Sârbu 1996, p. 20.
34
Ibidem, fig.73/l.
19

20
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de protomă de şarpe şi cu alveole la bază din staţiunea de la Răcătău, descoperită într-o groapă împreună cu şase
figurine antropomorfe şi cu un suport de vatră 35 Utilizate în scopuri rituale ar fi fost probabil şi vasele miniaturale,
printre care şi "ceşcuţele", cel puţin unele dintre ele, în funcţie de locul de descoperire în cazul celor descoperite
la Babadag, Dumbrava, Hanska- Toloacă, Lechinţa de Mureş, Ocniţa, Răcătău 36
Răspândirea geografică a ceştilor. I.H. Crişan a întocmit o hartă a răspândirii ceştilor dacice în paralel cu
prezenţa podoabelor de argint dacice. Se constată, aşadar, că acestea apar pe malul drept al Bugului (Kozârka sec. 1-11
p.Chr.) şi mai spre est, în regiunea Niprului (însă aici nu este vorba de o aşezare a dacilor). Limita estică a prezenţei
acestui artefact dacic este undeva între Prut şi Nistru 37 , rezultând că enclavele dacice de la nordul Mării Negre au
păstrat legătura cu mediul lor cultural, de vreme ce ceaşca dacică şi decoraţiile în toreutică (tezaurul de la Mastiughino
fiind legat de cel de la Peretu şi Băiceni) fac corp comun cu ceea ce cunoaştem în spaţiul balcano-carpatic' 8.
Ceramica de acest tip din aşezările fortificate de pe Tisa superioră face parte din în faza clasică a ceramicii
geto-dacice 39 . Interesant este faptul că autorul citat nu menţionează ceşti dacice până în a doua jumătate a secolului
I a. Ch., deşi până atunci a fost semnalată ceramică dacică, inclusiv vasul-borcan. S-a afirmat că aceste vase
ceramice sunt antichităţi ale culturii dacice, cu un "voal celtic", iar termenul folosit înainte de "orizont celtodacic" este necorespunzător
Spre vest ceaşca este răspândită până între Dunăre şi Tisa deşi apare un exemplar în Silezia şi unul într-o
necropolă romană în apropiere de Eisenstadt şi la Mullendorf (Austria) 41 . O analiză mai amănunţită a ceştii de la
Mullendorf a fost tăcută de K. Horedt încercând să o încadreze cronologic şi să facă o atribuire etnică mai clară.
Concluzia finală a studiului este că dacii din această zonă se leagă, mai probabil, de ramura mai apropiată a
dacilor din Slovacia, decât de cei din Câmpia Tisei42 . Pe teritoriul Slovaciei ceşti cu o toartă sunt atestate în cadrul
culturii Puchov (datată între secolele I a.Ch.- II p.Chr.)43
În partea de sud-vest a spaţiului dacic ceramica dacică şi ceştile sunt prezente în câteva aşezări ca cele de la
Gomolava, Zidovar, Zemun, Polje şi aşezarea romană timpurie de la Progar44. În această zonă, dominată de scordisci,
cultura materială ne vorbeşte despre o populaţie dacică, nu foarte numeroasă. Astfel răspândirea ceştii dacice şi a
podoabelor dacice de argint îl confirmă şi completează pe Ptolemeu (care reflectă situaţia din sec. I a. Ch. ), cu
excepţia graniţei de est. Ceşti dacice nu sunt identificate încă în Banat şi Maramureş, deşi aici există tezaure de
podoabe dacice45 . B. Jovanovic şi Marija Jovanovic susţin că ceramica dacică de pe teritoriul fostei Iugoslavii îşi
are originea în zona din sudul Banatului46 , de aceea ar fi normal ca şi în această zonă să apară ceşti.
0
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Pe parcursul secolelor II p.Chr.-IV p.Chr. ceaşca dacică se perpetuează în cadrul aceloraşi forme care apar
în ultima fază a epocii La Tene. Noutăţile constau în apariţia ceştii fără toartă ornamentată cu alveole de jur
împrejurul bazei şi, aşa cum se poate deduce în câteva cazuri, scăderea în înălţime, reducerea oblicităţii pereţilor,
o mai mare deschidere a gurii şi mărirea diametrului fundului. De asemenea se diminuează înclinaţia pereţilor,
31

Căpitanu,

1986-1987 figJ/11.
Sârbu, 1993, p. 138-142.
37
Crişan. 1955, fig.71.
38 M. Gramatopol, Artă şi arheologie daci că şi romană, Bucureşti, 1982, p. 43.
39
Kotigorosko 1995, p. 85.
40
V. Kotigorosko, în Thraco-Dacica, 12, 2, 1991, p. 114-132.
41
Crişan, 1969, p. 40.
42
K. Horedt, înActa MN, 5, 1968, p. 419-420. În această zonă (de la vest de lacul Neusiedel pînă la Leitha) apar şi alte descoperiri
de origine barbară atribuite quazilor şi vandalilor. Bazându-se pe informaţii din Tacitus, susţine că o enclavă barbară a fost aşezată în
zona Mullcndorf după 50 p. Chr., când statul clientelar (creat în 21 p. Chr. în zona de la est de Morava), condus de quardul Vannius, a fost
36

desfinţat.

S. Dumitraşcu, Dacia Apuseană, Oradea, 1993, p. 37-40.
Jovanovic, 1988, p. 195-196.
41
Crişan, 1955, p. 136.
46
Jovanovic, 1988, p. 195.
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micşorându-se diferenţa

dintre diametru! gurii şi al fundului ceştii. Aceste modificări se produc o dată cu începutul
secolului III p.Chr. şi pe durata secolului IV p.Chr. Astfel, ceştile cu toartă mai scunde şi cu o diferenţă mai mică
între diametru! gurii şi cel al fundului sunt incluse în tipul4, stabilit de Z. Szekely pentru exemplarele din cultura
Sântana de Mureş, fiind amintite în aşezările de secol IV p.Chr. de la Reci- Telek 47 şi Braşov-Măgurele , precum şi
în nordul Transilvaniei în aşezările de la Bistriţa şi Stupini 49 . Ceşti cu caracteristici asemănătoare apar şi în bazinul
Tisei superioare la Beregsurâny5°, la Satu M3:re; ceşti identice, dar cu înclinaţia pereţilor spre interiorul vasului
apar la Kostăny (zona Kosice), iar ceşti fară toartă sunt semnalate la Lazuri 51 . Tot în cadrul ceştilor sunt incluse şi
vasele (asemănătoare cu străchinile având în vedere şi faptul că sunt confecţionate la roată) de la Lazuri 5: şi
Braşov-Măgurele 53 . Amintim aici că şi între secolele II-IV p.Chr. toate ceştile cunoscute sunt confecţionate, ca şi
în La Tene-ul dacic, cu mâna, cu excepţia celor de la Lazuri (amintite de N. Lazin).
O altă noutate ar putea să o constituie apariţia unor ceşti fără toartă, care prezintă un început de picior.
Reprezentative în acest sens sunt cele de la Nuşfalău (aparţinând unui nivel datat în secolele II p.Chr.-III p.Chr-)5~,
Timişoara-FreidorP 5 şi Lazuri 56
Ceştile ornamentate cu alveole de jur împrejurul bazei şi cele care au cunoscut evoluţii ale formei lor,
prezentate mai sus, vor cunoaşte o largă răspândire pe durata secolului III p.Chr., în special în IV p.Chr.
1. Ceştile cu o toartă. Ca fonnă nu există deosebiri faţă de prototipul ceştii dacice din faza clasică a civilizaţiei
dacice. Descoperirile se concentrează atât în zona Transilvaniei, cât şi în restul provinciei, precum şi pe teritoriul
culturii carpice sau al tumulilor carpatici. Cronologic, acestea apar încă de la începutul provinciei Dacia, spre exemplu
Drajna de Sus57 . După cum se poate observa din tabele (fig.l ), marea lor majoritate, în toate zonele cercetare, atât în
provincie, cât şi în afara ei, se datează în limitele cronologice de existenţă a Daciei romane. Fără excepţie, aceasta
este asociată cu ceramică lucrată cu mâna de tradiţie La Tene 58 Având în vedere răspândirea ei în perioada anterioară
cuceririi romane 59 , cât şi pe durata provinciei Dacia (fig. 2a.), ceaşca cu toartă poate fi considerată ca un indiciu în
sprijinul atestării autohtonilor atât în interiorul cât şi în exteriorul Daciei romane. Răspândirea acestor ceşti este
uniformă în spaţiul amintit, atestările, în această perioadă, fiind foarte numeroase. Ceaşca cu toartă a fost semnalată
şi în descoperiri, datate pe durata secolelor II-III p.Chr., din Pannonia60 .
În perioada post-romană acestea vor fi din ce în ce mai rare, dar continuă să apară pe teritoriul fostei
provincii: în sud-estul Transilvaniei la Reci- Telek61 şi Braşov-Măgurele 62 , în preajma fostului limes nordic, Ia
Bistriţa şi Stupini 63 şi în Banat, la Biled şi Timişoara-Cioreni 64 . În spaţiul extracarpatic, acest tip de ceaşcă este
semnalat la fel de sporadic (fig.l, fig.2b ).
48

47

Z. Szekely, în A Iuta, 1, 1969, p. 51, fig. 7/7.
Marcu, în Th.D, 6, 1-2. 1985, fig. 5/12.
49
Infonnaţie amabilă Corneliu Gaiu.
1
°Koligorosko. 1995, p. 137. fig. 115,14.
51
1. Stanciu, în Ephem. Nap., 5, 1995, P. 154.
52
N. Lazin, în Revista Bistri,tei (=RB). 9, 1995, p. 145, pl. 1/6-8.
13
Marcu, 1985. fig. 5/8-11.
1
' Al.V Matei, înActaMP, 4, 1980, p. 238, Pl. XXIX, 9.
55
Doina Benea. Dac ta sud-vestică în secolele JJJ- Timişoara, 1997, fig. 52/2.
16
Lazin 1995, pl. 1/2,3.
57
Git Ştefan, în Dacw, 11-12. 1945-1947, p. 133, fig. 15/1,2; M. Macrea, în Dacw N.S., 2, 1957, p. 206.
58
În legătură cu prezentarea unor posibile semnificaţii ale atestării ceramicii de tradiţie La Tene în provincia Dacia, vezi O.
Ţentea, în voi. Familie şi societate. Studii de istoria Transilvaniei (ed. 1. Costea, V. Orga}, Cluj-Napoca, 1999, p. 123-132.
59
Crişan, 1955. fig. 71.
60
Maria Lamiova-Schmiedlova, în SlovenskaArcheologia, XVII-2 1969, p. 459 fig. 37/2, în aşezarea de la Sebastovce (Slovacia);
Zsuzsanna Banki, în Communicationes Archaeologicae Hungariae, 1998, fig. 12 27/6, fig. 13 I/2, necropola de la Sărbogard (Ungaria)
- datare sfărşitul sec. I - începutul II p. Ch.
61
Szekely, 1969, pl. IV, II.
62
Marcu. 1985, fig. 5/12.
63
Informaţie amabilă C. Gaiu.
64
Benea, 1997, p. 233.
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În majoritatea cazurilor, ceştile cu o toartă sunt asociate cu ceştile cu alveole de jur împrejurul bazei În
unele aşezări ale culturii Sântana de Mureş-Cerneahov, sunt asociate atât cu ceştilor cu alveole, cât şi cu cele tără
toartă. Singura noutate, amintită deja, constă în pierderea în înălţime a ceştii, o mai mică diferenţă între diametru!
fundului şi cel al gurii, cum este cazul ceştilor întâlnite în aşezări le de secol IV p. Chr. de la Reci-Telek65 şi Braşov
Măgurele66, în aşezările de secol III-IV p.Chr. de la Bistriţa şi Stupini sau cele din zona Tisei superioare.
2. Ceştile cu două torţi sunt semnalate pe teritoriul provinciei doar la Soporu de Câmpie, Obreja şi Locusteni.
În necropola de la Soporu de Câmpie, două ceşti, din care una cu două torţi, au fost utilizate drept capace de
urnă
La Obreja, pe lângă ceşti miniaturale cu două torţi, în aşezare apare şi o ceaşcă cu două torţi 68 Iar în
aşezarea de la Locusteni ceaşca cu două torţi era decorată cu un şir de alveole pe buză Aceasta, din urmă, face
parte din inventarul mormântului 162 70 , fiind asociată cu artefacte specifice (potrivit lui C. Opreanu) mediului
carp1c.
Ceaşca cu două torţi este semnalat sporadic în aşezări le ce aparţin culturii tumulilor carpatici 71 , la fel se
întâmplă şi în cultura carpică, fiind descoperite doar două asemenea ceşti în aşezarea de la Poiana-Dulceşti, în
nivelul timpuriu de secol II p.Chr. 72 În cursul unor cercetări recente de la Orlovka (Ucraina), este semnalată o
ceaşcă cu două torţi într-un complex închis datat în secolul II p.Ch.n. Apariţia ceştilor cu două torţi, numai în cele
trei situri amintite din provincie, nu poate fi întâmplătoare. Ele sunt rezultatul prezenţei, aici, a unei populaţii
admigrate din zona estică a provinciei. Probabil că este vorba de o populaţie dacică ~, mai tradiţionalistă în privinţa
păstrării unor anume forme ceramice, situată într-o zonă de influenţe culturale multiple. Prezenţa acestei populaţii
în cele trei situri a fost susţinută de K. Horedt şi C. Opreanu, tără a folosi în argumentaţiile lor şi acest artefact.
Autorii amintiţi ajung la această concluzie pe baza analizei comparative a situaţiei arheologice din Soporul de
Câmpie, Obreja, Locusteni, pe de-o parte, şi aşezările carpice din Moldova, pe de-altă parte75 Credem că atestarea
ceştii cu două torţi în cadrul culturii tumulilor carpatici şi în sudul Basarabiei, la Orlovka, indică faptul că zona de
provenienţă a acestei populaţii este mai largă decât aria de răspândire a culturii carpice. C. Opreanu face şi o
diferenţiere între cimitirele de la Soporul de Câmpie, Obreja, datate începând cu sfârşitul războaielor marcomanice,
şi Locusteni al cărui început îl plasează în prima jumătate a secolului II p.Chr.; element care s-ar suprapune datării
ceştilor de la Poiana-Dulceşti şi Orlovka.
3. Ceştile simple fără toartă. Acest tip de ceaşcă, identic ca formă cu ceaşca clasică, apare încă din secolul
1 a. Ch. În aşezări le dacice este, de obicei, asociată cu ceaşca clasică (cu toartă), pe când în timpul provinciei şi
după părăsirea acesteia situaţia este oarecum diferită. Încă din secolul 1 p.Chr. este puţin numeroasă în aşezări, ca
şi în timpul provinciei; abia în perioada post-romană depăşind ca număr ceştile cu toartă (fig. 3).
Limitele geografice de răspândire ale acestui vas, în perioada romană, sunt diferite de cele ale ceştilor cu
toartă, fapt care, la o primă vedere, ar putea să pară surprinzător. Apariţia acesteia numai în zonele limitrofe ale
provinciei, spre deosebire de tipul ceştii dacice clasice cu o toartă, ar putea sugera anumite contacte sau preluări
ale acestui tip de artefact de la populaţii aflate în zonele amintite sau din imediata vecinătate a acestora.
Şi ceştile fără toartă apar în siturile din provincie încă din primele nivele, şi ne referim aici la vicus-ul de la
Napoca unde apare o ceaşcă de acest tip 76 . Ceaşca tără toartă din castellum-ul de la Rucăr se datează între 102
67

69

7

Szekely, 1969, p. 51, fig. 717.
Marcu, 1985, fig. 5/12.
67
D. Protase, Autohtonii în Dacia, Bucureşti, 1980, p. 55; K.Horedt, Siebenburgen in spatromischer leit, Bukarest, 1982, fig.l/2.
68
D. Protase, înActa MP, 8, 1971, pl. 6/3,5-6.
69
Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, fig. 2/4 ..
70
Jdem, Necropola daca-romană de la Locusteni, Craiova, 1980, p. 146.
71
V Mihăilescu-Bârliba, înActaMP, 21, 1997, p. 844.
n Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 64, pl. XXXIX/3, XL/1.
71
V Sârbu, 1. Niculiţă, V Vanţugov, V, Bârcă, în voi. Cercetări arheologice în aria nord-tracică, voi. III, Bucureşti, 1999 (sub tipar).
74
Ceştile cu două torţi au fost semnalate sporadic şi în perioada anterioră cuceririi Daciei: vezi notele 12 şi 13.
75
K. Horedt, în SCJV, 24, 2, 1973, p. 306; C. Opreanu, Dacia romană şi Barbari cum, Timişoara, 1998, p. 103.
76
Informa!ie amabilă Valentin Voişian.

65

66

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

Repere pentru istoria

vieţii

73

private

p.Chr.-118 p.Chr. 77 Având în vedere dimensiunile acesteia, vasul se aseamănă mai degrabă cu o strachină, deşi
acesta prezintă urme de arsură în interior. Ceşti asemănătoare, mai pu~n înalte, cu o deschidere mai mare a gurii
şi cu o diferenţă mai redusă între diametru! fundului şi cel al părţii superioare, apar doar începând cu secolul III
p.Chr. la Braşov-Măgurele 78 şi Lazuri79 .
Interesantă este răspândirea acestui tip de ceaşcă, în perioada romană, în zona Transilvaniei, unde apare
doar în castrele de pe limes: Bologa, Buciumi 80, Gilău, Ilişua, Orheiul Bistriţei 81 , Rucăr şi în două mari oraşe:
Napoca şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa82 . Demn de amintit este faptul că în unele castre există doar ceşti cu
toartă Porolissum83 , Breţcu 84 , Drajna de Sus 85 , Râşnov , Micia 87 ; iarîn altele doar ceşti simple fără toartă: Buciumi,
Bologa şi Gilău
Cinci din cele treisprezece exemplare de ceşti fără toartă de la Gilău sunt încadrate cronologic în a doua
fază de lemn a castrului, databilă între 117/118 şi sfârşitul secolului II p. Chr., continuând să fie semnalate până la
abandonarea castrului. O situaţie întrucâtva asemănătoare este şi în castrul de la Bologa, unde cele trei ceşti, toate
de acest tip, au fost descoperite în zona barăcilor, la o adâncime cuprinsă între 45 şi 85 centimetri 89 , corespunzătoare
nivelului al doilea de locuire în barăci, databil între 125-20090 . În castrul de la Ilişua sunt semnalate patru ceşti de
acest tip, a căror datare pare să fie pe durata secolului al II-lea, corespunzătoare fazelor de pământ ale fortificaţiei 91 .
În partea nordică a provinciei, ceştile fără toartă par să fie mai timpurii; avem în vedere situaţiile de la
Bologa, Gilău, Ilişua şi Napoca, încadrate cronologic începând cu sfârşitul deceniului al doilea al secolului II. O
încadrare cronologică asemănătoare poate fi folosită pentru exemplarul din necropola de la Locusteni92 , ceştile de
la Stolniceni sunt, însă, mai târzii 93 .
Extra-provinciam, în aşezările din nordul Transilvaniei de la Nuşfalău Uud. Sălaj) 94 , Lazuri95 şi Culciu
96
Mare , aceste ceşti sunt databile începând cu sfârşitul secolului II şi pe durata celui unnător, cele din zona Munteniei,
de la Scorniceşti şi Mătăsaru având aceeaşi datare.
După cum am amintit mai sus, când vorbeam de evoluţia ceştii fără toartă în perioada La Tene, unii cercetători
consideră că avem de-a face cu o "căţuie sarmatică fără toartă" 98 Interesant pentru studiul nostru este faptul că, în
necropolele sarmatice din zona extracarpatică, se întâlnesc ceşti fără toartă, acestea, fără excepţie, nefiind asociate
86

88

97

Ioan Bogdan-Cătăniciu, înActa A1N, 22-23, I985-l986, Pl. I/l.
Marcu, 1985, fig. 5/8-11.
79
N. Lazin, în RB, 9, 1995, p. 145, pl. l/l-3, 6-8.
80
Gudea, Moţu, 1988, înActa MP, 12, p. 233.
81
Protase, 1960, fig. 2/12.
~ A. Ardeţ, în Th.D., 12, 1-2, 1991, Fig. 1/A.
81
Gudea, Moţu, 1988, p. 233.
84
N. Gudea, înActa MP, 4, 1980, p. 314, fig. 41/3,4,7.
85
Macrea, 1957, p. 206.
86
Gudea, Moţu, 1988, p. 233.
87
O. Floca, în Sargeţia, 5, 1968, p. 52; Macrea, 1957, p. 206.
88
Marcu. Ţentea, în Acta MP. 21, 1997, p. 238-240, semnalate şi în ultima fază de locuire în castru. În 1956 a fost descoperită o
ceaşcă care, după o reconstituire grafică, ar putea avea toartă şi o ceaşcă întreagă fără toartă (M. Macrea, M. Rusu, I. Winkler, în
Materiale, 5, 1959, p. 454, fig. l/11, respectiv fig. l/15).
89
N. Gudea, înApulum, 15, 1977, p. 184, fig. 16/ 10-12.
90
N. Gudea, Das Rămer grenzkaste/1 von Bologa-Resculum.(Castru/ roman de la Bologa-Resculum), Zalău, 1997, p. 28-29.
91
D. Protase, C. Gaiu, Gh. Marinescu, în RB, X-XI, 1997, p. 77, fig. LVIII/7 ,8, LX/5. Informaţii suplimentare privind cronologia
acestor ceşti ne-au fost oferite de către C. Gaiu, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
92
Gh. Popilian, 1980, p. 131.
91
Gh.I. Petre, în SCIV, 19, 1, 1968, p. 154, fig. 2/4, Gh. Bichir, în Th.D., 9, 1988, p. 108 fig. 8/2,3,5,7.
94
Matei, 1980. pl. XXIX, 9.
95
Stanciu, 1995, pl. XX/4.
96
Stanciu, 1995, pl. Vl/4.
97
Gh. Bichir, în Dacia N S., 24, 1980, fig. 9/5; 7/6.
98
Vezi nota 20.
77
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cu ceştile cu toartă (Olteniţa-Ulmeni, Focşani 99). Nu ne putem pronunţa, dacă atestarea acestui tip de ceaşcă, la est
de Carpaţi, în perioada romană, poate fi corelată cu o anumită influenţă sannatică, deoarece lipsesc, cel puţin
deocamdată, elemente de sprijin în acest sens. Trebuie amintit, că ceaşca fără toartă a apărut în mediu dacic în
perioada anterioară cuceririi romane, astfel încât putem vorbi, cel mult, de o preluare a acesteia în mediul sarmatic,
cum sunt şi cazurile altor fonne ceramice dacice, fără a se putea preciza dacă aceasta a devenit un element
definitoriu al culturii sarmatice. Cel puţin în actualul stadiu al cercetărilor, nu sunt semnalate astfel de ceşti în
mediul carpic (sec. II-III), de unde sannaţii au preluat numeroase elemente culturale. Este foarte posibil, aşadar,
ca acest fapt să se fi petrecut chiar pe durata sec. 1 p.Ch., când se pare că primele grupuri sarmatice au intrat în
contact cu populaţia daco-getă din zona respectivă 100 .
În aşezările datând pe durata sec. II-III p.Chr. de la Bădragii Vechi 101 şi Bădragii Noi 10 ~, de pe cursul
mijlociu al Prutului (Republica Moldova), au fost descoperite, în ultimii ani, trei asemenea exemplare. În complexe
închise, datate începând cu sfârşitul sec. 1p.Chr. şi continuând pe durata sec. II p.Chr., de la Orlovka (în S Basarabiei),
au fost identificate ceşti cu o toartă, asociate cu cele fără toartă şi cu un exemplar cu două torţi. La vest de
provincie, pe teritoriul ocupat de sarmaţii iazigi, aceste ceşti nu sunt semnalate.
Aria de difuzare a ceştii în cauză este diferită în perioada post-romană. Concentrări relative se pot observa
în sud-estul Transilvaniei şi Podişul Moldovei, de unde au lipsit în perioada anterioară, în nord-vestul Transilvaniei
şi, sporadic, în Muntenia şi Banat (fig.3b). Ceaşca fără toartă a fost atestată până în secolul IV p.Chr., excepţie
fiind un singur exemplar de la Sacidava, datat într-un nivel aparţinând secolelor V p.Chr.-VI p.Chr. 103
Modificările în privinţa formei acestor ceşti au fost amintite în cazul celor cu toartă: pierderea în înălţime,
o mai redusă oblicitate a pereţilor (spre exterior sau spre interior) şi o diferenţă mai mică între diametru! bazei şi
cel al gurii, fapt care ar putea să constituie un element de datare, sesizabil începând cu a doua jumătate a secolului
III p.Chr. Forma clasică a acestui tip de ceaşcă continuă să fie, însă, atestată în aşezări, deşi într-un număr redus de
exemplare. Un alt element nou ar putea să-I constituie apariţia, la ceştile în cauză, dar şi la cele cu alveole, a unui
soclu sau început de picior cum este cazul ceştilor de la Nuşfalău Gud. Sălaj) , Lazuri 105, din unele aşezări din
Banat 106 şi din sud-estul Transilvaniei, la Căpeni şi Sf. Gheorghe "Epresteto" 107 . Cu excepţia celei de la Nuşfalău,
datată în epoca romană , celelalte fac parte din aşezări încadrate cronologic după părăsirea Daciei. Cele din
aşezarea de la Mătăsaru, incluse de Gh. Bichir în varianta A/2b, se datează, de asemenea, în secolele III p.Chr.-IV
p.Chrio9_
4. Ceştile ornamentate cu alveole au fost considerate de către K.Horedt ca fiind specifice "culturii Sf.Gheorghe"110. Teoria acestuia din urmă, în ceea ce priveşte împărţirea teritoriului Transilvaniei intracarpatice în
104

108

Git Bich.ir, în Dacia N.S., 21, 1977, p. 175 pl. 7/1, respectiv pl. 8/3. Din cauza lipsei explicaţiilorşi a indicării dimensiunilor.
nu putem fi siguri dacă vasele asemănătoare ca formă ceştilor in discuţie, de la Vaslui, Valea Lupului, Şimand, pot fi încadrate in această
categorie, fapt care ne-a determinat doar să le semnalăm, fără a le include în discuţia noastră (Gh. Bichir, în Pontica, 5, 1972, pl. VIII/1,
DU8 şi XXIII).
100
Gh. Bich.ir, în SCn:4 44 2 1993 p. 135-169. Pentru atestarea sarmaţilor în sec. 1a. Ch. -1 p. între Prut şi Nistru a se vedea harta
lui V Grosu, înArheologia Moldovei, XVIII, 1995, p 135, fig.l.
101
A. Ju. Cirkov, Otcet o polevyh issledovanijah Edineţkogo otreada Prutskaj arheo/ogiceskaj novostrae naj expedicii v 1989
godu, pl. 6/6 (ceaşcă simplă, diam. fund 4,5, diam. buză 9 cm); L. V Jarovoi, A Ju. Cirkov, VG. Butuli. Otcet o polevyh issledovanijah
Prutskoj novoitraenaj arheologiceskaj expedicii v 1990 godu, pl. XVIII-2. (ceaşcă simplă df 5,5, db 9,5)
102
L.V Jarovoi, A Ju. Cirkov, Otcet o polevyh issledovanijah Prutskoj novoitraeenaj arheo/ogiceskaj expedicii v 1987 godu,
pl. 9/3, (ceaşcă miniaturală simplă: df 3cm, db. 5 cm).
103
C. Scorpan, în Pontica, 3, 1970, p. 160, fig.l0/7.
104
Matei, 1980, Pl. XXIX, 9.
105
Lazin, 1995, pl. 1/3.
106
Benea. 1997, fig. 52/2,3.
107
Szekely, 1969, pl. Il/10; IV/14.
108
Matei, 1980, p. 238.
109
Gh. Bich.ir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 31, pl. X/5-6, 9.
110
Horedt, 1982, p. 76 sqq.
99
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zone distincte, a fost infirmată de noile descoperiri arheologice 111 . Ceştile cu alveole de jur-împrejurul bazei
au fost studiate într-un cadru mai larg de C. Opreanu, care se baza, în primul rând, pe descoperirea acestora în
unele castre (în special pe cele din castrul de la Gilău), în aşezarea de la Suceag, în aşezări din sud-estul Transilvaniei,
în termele aşezării civile de la Stolniceni (Buridava) de pe Limes Alutanus şi în câteva aşezări din Muntenia.
Gh. Bichir încadrează această ceaşcă în varianta N2c. Printre aşezările unde este atestată această variantă
este amintit şi Gilăul, unde autorul studiului datează aceste ceşti în secolul IV p.Chr. 112 .
Concluzia principală a studiului lui C. Opreanu este că aceste ceşti apar cândva în secolul III p.Chr. în
Muntenia (aspectul cultural Militari-Chilia), prin evoluţia ceramicii daco-getice lucrate cu mâna. În spaţiul
intracarpatic acestea datându-se în secolul IV p.Chr. 113 . Din acest moment toţi cercetătorii care vor semnala
descoperiri ale acestui tip de artefact, în diferite situri, îl vor data în mod automat în secolul IV p.Chr., chiar dacă
nu vor exista alte artefacte specifice acestei perioade, care să confirme această datare. În acest mod ceaşca fără
toartă, decorată cu alveole la bază, va deveni un element cu putere de datare.
Ornamentarea ceştilor cu alveole nu este o inovaţie a perioadei romane sau post-romane, fiind atestată şi în
La Tene-ul geto-dacic. În epoca anterioară cuceririi romane întâlnim un ornament asemănător, dar nu identic, pe
ceştile cu toartă , unde apare ornamentarea ceştilor cu alveole pe tot corpul vasului, în benzi de linii verticale,
orizontale sau numai de jur-împrejurul buzei şi fundului. Ornamentarea cu alveole de jur-împrejurul bazei mai
apare şi pe unele ceşti de la Cuciulat Gud.Braşov)
La lista lui C. Opreau mai trebuie adăugate câteva descoperiri, extra-provinciam, în vestul şi nordul
Transilvaniei, datate după părăsirea Daciei. Astfel, pe lângă ceaşca de la Zalău-Valea Mâţii 116 (amintită şi de
C. Opreanu), s-au mai descoperit ceşti decorate cu alveole în aşezarea de la Lazuri 117, în cadrul culturii tumulilor
carpatici la Gliboka, Kut etc. 118 , în vestul României la Suplacu de Barcău şi Oradea-Salca 119, în nordul Transilvaniei
la Archiud-"Hânsuri" 120, Ocniţa "La Stefălucu" 121 , Archiud-Fundătura, Stupini, Bistriţa-Han 12 ~ şi în Moldova la
Rădăcini Gud. Bacău)m
Coborârea datării ceştii omamentate cu alveole la sfârşitul secolului II p.Ch. a fost făcută în urma studiului
ceramicii din castrul roman de la Gilău 124 . Pe baza analizei stratigrafice rezultă că ceştile, discutate aici, apar încă de
la sfârşitul fazei Gilău II şi începutul fazei Gilău III, cândva la sfârşitul secolului II p. Chr. şi începutul secolului III
p.Chr. Ceştile cu alveole de la Gilău au fost împărţite în două subtipuri: cu alveole mai puţin pronunţate şi cu alveole
pronunţate. Dintr-un total de doisprezece exemplare, cinci fac parte din primul tip menţionat, dintre care patru se
datează cu certitudine la sfârşitul fazei Gilău II (sfârşitul secolului II p.Chr.) şi începutul fazei Gilău III (secolul
Illp.Chr.), iar celui de-al cincilea vas nu i s-a putut preciza contextul (vezi catalogY 25 . Ceştile ornamentate cu alveole
pronunţate, în număr de şapte, au fost descoperite la adâncimi variind între 0,80-1 m126 şi, respectiv, 0,45-0,55 m127 ,
114

115

111

C. Opreanu, în Eph.Nap. , 3, 1993, p. 236.
Bichir, 1984, p. 32. Sugestia datării, pentru şapte exemplare descoperite până în acel moment, a fost făcută de către autorul
săpătuilor (Dan Isac, în Materiale şi cercetări arheologice, Tulcea, 1980, p. 297), fapt care constituie, de altfel, punctul central al
studiului lui C. Oprea nu (Oprea nu, 1993 ).
111
Oprea nu, 1993, p. 254.
114
Crişan, 1969, p. 156, fig. 66.
115
Git Bichir. în Materiale, 7. 1961, p. 352, fig. 2/4.
116
Matei, 1980, pl. XV/2.
117
Lazin, 1995, p. 145, pl.I/1,2,5.
118
Gh. Bichir, Th.D., 9, 1988, p. 110.
119
Doina Ignat, S. Bulzan, în Acta MP, 21, 1997, p. 507 Pl. IX, 12.
110
C. Gaiu, în RB. 12-13, 1999, fig. IV/ 3,9.
121
Jdem, în RB, 8, 1994, p. 50, pl. IV/4.
121
Informaţie C.Gaiu.
111
Lăcrămioara Marin, în Cromca Cercetărilor arheologice. Campania 1995, Brăila, 1996, p. 117, fig. 7.
11
' Marcu, Ţentea 1997, p. 238-240.
m Marcu, Ţentea, 1997, p. 239, pl. XIV/2,3-5. Pe lângă ceştile cu alveole "timpurii" de la Gilău, mai amintim un exemplar de
acelaşi fel descoperit la Cluj-Napoca, împreună cu numeroase fragmente de vase romane provinciale, încadrat cronologic în secolele II
p.Chr.-lii p.Chr. (Protase, 1980, p. 48).
116
Marcu, Ţentea, 1997, pl. XIV/7, pl. XV/1,2,4,6).
111
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acestea din urmă în stratul de dărâmătură. Pe baza analogiilor cu alte materiale şi a apariţiei într-un nivel sau altuP 28 ,
ceştile amintite au fost datate în sec. III p.Chr., iar unele dintre ele chiar la începutul fazei Gilău III 129
C. Opreau interpretează unele elemente de consţrucţie sau reamenajări din castrul de la Gilău ca aparţinând
unei faze post-romane, în aceste zone ale fortificaţiei fiind identificate ceştile în cauză 13 ° Chiar dacă acceptăm în
plan teoretic argumentele autorului, ce dovedesc o locuire post-romană(?) în castrul de la Gilău, este foarte dificil
de susţinut că aceasta s-ar fi petrecut în secolul IV p.Chr. Amintim aici că, dacă o astfel de locuire ar exista în
castrul de la Gilău, ar fi fost normal, dacă nu obligatoriu, ca pe lângă aceste ceşti să apară în săpături artefacte
tipice secolului IV p.Chr Din studiile dedicate anumitor tipuri de artefacte din castrul de la Gilău se poate constata
că nu avem nici un motiv să susţinem existenţa unei locuiri în secolele imediat următoare părăsirii Daciei 1' 1. O
"nouă" descoperire din nordul Transilvaniei dovedeşte existenţa acestei ceşti încă din secolul I p.Chr Astfel, într-o
locuinţă incendiată din aşezarea de la Ciceu-Corabia (com.Petru Rareş, jud. Bistriţa-Năsăud), datată în secolul I
p.Chr., a fost descoperită o ceaşcă ornamentată cu alveole numai de jur-împrejurul bazei, identică cu cele datate
de C. Opreanu în secolele III p.Chr.-IV p.Chr. m Pornind de la ceştile cu alveole de la Archiud "Hânsuri" 133 ,
C. Gaiu reevaluează situaţia acestui tip de artefact prin punerea în discuţie a piesei de la Ciceu-Corabia. Acelaşi
autor, în cazul ceştii descoperite la Ocniţa, data fără ezitare această ceaşcă în secolul IV, folosind pentru analogii
tocmai argumentaţiile lui K. Horedt şi C. Opreanu 134 . Aşadar, rezultă că este probabil ca ceaşca despre care discutăm
să apară încă din La Tene, nefiind vorba de o invenţie a locuitorilor din Muntenia secolului III p.Chr. Ceaşca este
un produs al "industriei" casnice, fiind greu de crezut că ar putea fi vehiculat prin comerţ Nu era nevoie de o
zonă anume de origine, având în vedere geneza sa în La Tene-ul dacic, fiind foarte posibil să apară mai târziu,
simultan sau independent în mai multe regiuni. În mod firesc trebuie să reconsiderăm şi ipoteza migrării în
Transilvania, în secolul IV p.Ch., a unei populaţii romanizate, din Muntenia, aflată sub presiunea goţilor (formulată,
în finalul studiului amintit, de către C. Opreau).
Ornamentele. În afara ceştilor ornamentate cu alveole, se poate spune că în secolele II-IV p.Chr. ceştile
sunt rareori ornamentate. Mai frecvent ornamentate sunt ceştile atestate în aşezările carpice din Moldova: cu brâu
alveolar sau crestat, dispus în ghirlandă, în unghi sau vertical pe vas, mai rar cu incizii oblice, benzi de linii în val
sau cu butoni aplicaţi pe corp 136 . Pe teritoriul provinciei romane cunoaştem o ceaşcă ornamentată cu brâu alveolar
în relief, descoperită la Gilău 137 , şi una ornamentată tot cu brâu alveolar sub buză şi la bază, descoperită în Muntenia
la Scorniceşti 138 . Mai există şi alte exemple, puţine la număr, dar ceea ce este important este faptul că motivele
decorative, de pe oale sau ceşti, se regăsesc în repertoriul motivistic al ceramicii dacice de tradiţie La Tene.
135

Concluzii
În secolele II-IV p.Chr. destinaţia ceştilor rămâne cea pe care o aveau şi în perioada anterioară cuceririi
romane, anume aceea de obiecte folosite pentru iluminat, deşi s-au formulat şi opinii contrare în acest sens 139 . Nu
ştim cu exactitate care este motivaţia producerii acestor vase şi în epoca romană, în condiţiile în care pe piaţă
existau din abundenţă opaiţe romane. Este probabil ca opaiţele dacice să fi fost folosite de către populaţia mai
puţin înstărită sau de către elemente "tradiţionaliste". Aşa s-ar putea explica lipsa acestora din mediile urbane,
Marcu, Ţentea, 1997, pl. XIV/6; pl. XV/5.
Datarea fazelor vezi la D. Isac, S. Cociş, în Eph. Nap., 5, 1995, p. 106-108.
129
Marcu, Ţentea, 1997, pl. XlV/7, pl. XV/6.
Ilo Opreanu, 1993, p. 241-243.
131
Isac, Cociş, 1995, p. 110-112; Isac, 1982, p. 70-74; Isac, 1997, p. 171-172.
132
Gaiu, 1999, p. 286. Ceaşca în cauză,. încă inedită, a fost descoperită în 1977.
133
Gaiu, 1999, p. 291, fig. IV3,4.
13
' Gaiu, 1994, p. 50, pl. IV/4; Gaiu, 1999, p. 285.
135
. Opreanu, 1993, p. 251.
136
Bichir, 1973, pl. XL/7,8; XLI/5; XXXVIII/3.
7
ll Marcu, Ţentea, 1997, pl. XV/7.
Ils Bichir, 1980, fig. 9/5.
139
Gudea, Moţu, 1988 p. 236.
127

128
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unde locuia o populaţie cu un standard de viaţă mai ridicat. Nu excludem o posibilă funcţie rituală sau de cult a
acestor ceşti, dacă le avem în vedere pe cele folosite pe post de capace pentru urne funerare, pe cea din necropola
de la Târgşor, descoperită într-un mormânt lângă un craniu şi pe jumătate plină cu cărbuni 140 sau pe cele descoperite
în stepele nord-pontice, cu resturi de mirodenii arse în interior 141 . Gh. Bichir susţine, pe bună dreptate, că prezenţa
opaiţelor romane şi a imitaţiilor locale explică raritatea acestui tip de vas 142 .
Semnificaţia etnică a atestării ceştilor trebuie pusă în discuţie în mod diferenţiat, în funcţie de tipul acesteia
Având în vedere atât geneza formelor, utilizarea şi răspândirea lor în epoca clasică dacică, cât şi în perioada romană
şi post-romană, se poate concluziona că ceaşca dacică, prin definiţie, este ceaşca cu o toartă. În siturile în care aceasta
este semnalată, considerăm că se poate vorbi, cu un mare grad de probabilitate, de atestarea unei populatii dacice care
a rămas pe teritoriul provinciei. În cazul în care situ! respectiv este situat extra-provinciam, putem con~hide că acest
tip de ceaşcă continuă să fie folosit de către populaţii dacice. Ceştile cu două torţi, datorită situaţiei arheologice din
cele trei situri în care au fost atestate, ridică problema unor admigrări de populaţii dacice din spaţiul est-carpatic în
provincia romană (vezi discuţia de mai sus). Ceştile fără toartă, deşi s-au format în spaţiul civilizaţiei dacice în
perioada la care ne-am referit cu precădere, adică după cucerirea romană, sunt susceptibile de a indica, în anumite
locuri, o influenţă sannatică. Deşi nu avem suficiente argumente în acest sens, răspândirea geografică a acestora,
posibil şi datorită stadiului cercetărilor, este cu precădere în zonele limitrofe ale provinciei, în posibilele zone de
contact cu populaţiile sarmatice. Avansăm această ipoteză cu toate precauţiile, având în vedere tocmai insuficienţa
datelor de care dispunem. Ceştile cu alveole la bază aparţin, de asemenea, unei populaţii dacice, acestea începând să
apară încă din sec. 1 p.Chr., continuând să fie identificată pe teritoriul Daciei romane şi răspândindu-se în special în
perioada post -romană, urmând întrucâtva "modelul" ceştii fără toartă.
Începând cu secolul al III-lea, forma ceştilor nu mai este doar cea standard; alături de formele "clasice" au
coexistat şi cele "evoluate", în parametrii mai sus amintiţi, depăşindu-le numeric pe cele dintâi.
Cu toate nuanţările formulate, ceaşca, cu toate variantele sale, aparţine, în principal şi în acest segment
cronologic, dacilor. Diversele tipuri în care aceasta apare, precum şi aria geografică pe care este răspândită, oferă
anumite sugestii legate de evoluţia populaţiilor dacice, aflate în contact cu diverse etnii existente în acest spaţiu.

SOME CONSIDERATIONS ABOUT DA ClAN CUP
DURING ROMAN PERIOD AND AFTER
(Abstract)
This study deals to the evolution of an image considered to be proper for Dacian population. Romanian
Historiography stated that "Dacian cup" and La Tene ceramics are the result of the living Dacians in Roman
province Dacia.
During Second-Fourth Centuries A. D. the destination ofthe cups was the same as before Roman conquest
objects for lighting. It is possible that rushlights should have been used by the poor or "traditionist" people. This
may be an explanation for the lack ofthe rushlights in towns. A ritual function of cups is not excluded.
The ethnic significance ofthese cups is taken into considerance according to types. By its form, utility and
spread the very Dacian cup is the one having one handle. Thus one could speak about living Dacians in Roman
province wherever it is found. Two handled cups (found in three places) raised the problem ofDacian migration
from Eastem Carpathians. Cups without handle, although belonged to Dacia (Second-Fourth Century A.D.) may
be the result of Sarmatian influence because of the place they were found. Cups having sockets belonged also to
Dacian people resembling to cups without handle.
Having a variety of shape, CUP belonged-mainly-to Dacians. It offers possibilities of interpretations
according to the people Dacians were connected with.
Gh. Diaconu, Tirgşor. Necropola din secolele 111-We.n., Bucureşti, 1965, p. 58 pl.CLXXVI/1; CXLI/1
Bichir 1977, p. 175
142
"oamenii de rând se mulţumeau şi cu o lampă mai simplă, fără ornament, care îndeplinea aceeaşi funcţie", amintind în final că
ceştile ornamentale sunt mai numeroase în mediul carpic, unde lipsesc opaiţele romane sau imitaţiile lor (Bichir 1984, p. 31).
10
'
141
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Lista 1
cuprinzând localitaţile cu descoperiri de ceşti cu o toartă- (fig. 1 a,b)
* cifrele boldate indică localităţi care nu figurează pe hartă
TRANSILVANIA
1. Boarta Gud. Sibiu)- Protase 1980, 43.
2. Braşov-Măgure1e Gud. Braşov)- Marcu 1985, fig. 5/12.
3. Breţcu Gud. Covasna)- Protase 1980, 139; Gudea 1980, fig.41/3, 7-9; Macrea 1957, 206;Gudea,Moţu 1988, 233.
4. Comalău Gud. Covasna)- Macrea 1957, 206.
5. Cristeşti Gud. Alba) - D. Protase, Problema continuităţii autohtoni/ar în Dacia, în lumina arheologiei şi
numismaticii. Bucureşti, 1966, 32.
6. Gilău Gud. Cluj) - Macrea, Rusu, Winkler 1959, 454, fig.l/11.
7. Ilişua Gud. Bistriţa-Năsăud)- Protase 1997, pl. LXJ7.
8. Lechinţa de Mureş Qud. Mureş) - Protase 1980, 52; Protase 1986, fig.1 0/6.
9. Micia Gud. Hunedoara)- Macrea 1957, 206; Floca 1968, 52; Protase 1980, 150.
1O. Noşlac Gud. Alba) - Protase 1980, 56.
11. Obreja Gud. Alba) - Protase 1971, pl.6/4,6; 7/3,4.
12. Ocna Sibiului Gud. Sibiu) - Protase 1980, 63.
13.0cniţa Gud. Bistriţa-Năsăud)- Gaiu 1994, 50.
14.0lteni Gud. Covasna)- Z. Szekely, în Cumidava, 4, 1970, fig.1/2-3.
15. Orheiul Bistriţei Gud. Bistriţa-Năsăud)- Protase 1960, fig.l/1-3, Protase 1980, fig.12/2,
16.Porolissum-Pomet Gud. Sălaj)- Gudea, Moţu 1988, 233; N. Gudea, Poro/issum 1. Un complex arheologic
daca-roman la marginea de nord a Imperiului Roman, în ActaMP 13, 1989, pl.XCIV/4,5.
17.Reci-Bezid Gud. Covasna)- Szekely 1969, 59, pl. lVIII.
18.Râşnov Gud. Braşov)- Gudea, Moţu 1988, 233.
19. Roşia Gud. Sibiu)- Protase 1980, 66.
20. Soporu de Câmpie Gud. Cluj)- Protase 1980, 55; pentru cea cu două torţi vezi şi Horedt 1982, fig. 1/2.
72. Turda Gud. Cluj) - Macrea 1957,.206.
BANAT
20. Becej (Serbia) (?)- Benea 1997, 230.
21. Biled Gud. Timiş) (?) - Benea 1997, 233.
22. Criciova Gud:.Ţimiş) (?) - Benea 1997, fig.4/b.
23. Mehadia Gud. (;araş-Severin)- Macrea Gudea, Moţu 1993, 32.
24. Sântana-Arad Q'ud. Timiş)- Diaconu.l965, 73, n-5.
25. Timişoara-Cioreni Gud. Timiş) (?)- Benea 1997.
61. Cicir Gud. Arad) - Dumitraşcu 1993, 100.
OLTENIA
\
26. Bumbeşti Gud. Gorj)- Popilian 1976, 285.
27. Castranova Gud. Dolj) - Protase 1980, 44.
28. Cârcea Gud. Dolj)- Popilian 1976, 285.
29. Drobeta Gud. Mehedinţi)- Popilian 1976, 285.
30. Enoşeşti-Acidava Qud. Olt) -Negru, Ciucă, în Arhivele Olteniei (Serie nouă), 12, 1997, fig.IV11.
31. Fărcaşele Gud. Olt) - Popilian 1976, 285.
32. Locusteni Gud. Dolj)- Popilian, 1980, 126-146; Popilian, Nica, Tătulea 1980,255.
33. Leu Gud. Dolj)- Popilian 1976, 285.
34. Stolniceni-Buridava Gud. Vâlcea)- Bichir 1988, fig.8/1, 4, 6, 10.
35. Coloneşti-Mărunţei Gud. Olt)- Bichir 1980, fig.10/7.
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MUNTENIA
36. Dulceanca Gud. Teleorman) - S. Dolinescu-Ferche, Aşezări din sec. III şi IV e.n. din sud- vestul Munteniei.
Cercetări de la Dulceanca, Bucureşti, 1974, fig.16/1.
37. Drajna de Sus Gud. Prahova)- Ştefan 1945-1947, fig.1511,2.
38 Mătăsaru Uud. Dâmboviţa)- Bichir 1980, fig.7/7, 8/4, Bichir 1984,31.
39. Militari-Câmpul Boja (Bucureşti) -Negru, Ciucă 1997, 23, n.19.
40. Spanţov Uud. Călăraşi) - Protase 1960, 193.
41. Târgşor Uud. Prahova) - Diaconu 1965, pl.LXXXIX/1; CXLI/1.
DOBROGEA
42. Bugeac Uud. Constanţa) - Scorpan 1970, 140.
43. Histria Uud. Constanţa) - Scorpan 1970, 150.
44. Isaccea Gud. Tulcea)- Negru, Ciucă 1997,26, n.19.
45. Valului Traian Gud. Constanţa)- Scorpan 1970, 160.
Estul şi nord-estul României
46. Barboşi Uud. Vaslui)- Negru, Ciucă 1997, 26, n.19.
47. Butnăreşti Uud. Neamţ)- Bichir 1973, pl.XLI/5.
48. Călugăra Gud. Bacău)- Bichir 1973, 64.
49. Gliboka-Adâncata (Ucraina) - Mihăilescu-Bârliba 1997, 844, fig.19/11.
50. Poiana Dulceşti Gud. Neamţ)- Bichir 1973, 64, pl.XXXIX/1-2, XLI/6.
51. Poieneşti Gud. Vaslui)- Bichir 1973, 64, pl.XL/12.
52. Mihalcea (Ucraina)- Mihăilescu-Bârliba 1997, 884, fig.l7/4.
53. Ţifeşti Uud. Vrancea)- Bichir 1973, pl.XXXVIII/3, XL/7.
58. Bârlad-Valea Seacă Uud. Vaslui) - V. Palade, în Dacia N.S. XXIV 1980, 234-235
67. Verhnja Lypycja (Ucraina) - 1. lonic J, în ActaMP, 21, 1997, fig. 3/1.
68. Cerepyn (Ucraina)- 1. loniţă 1997, fig. 3/2,6.
69. Remezivci (Ucraina)- 1. loniţă 1997, fig. 3/3.
70. Zalisky (Ucraina)- 1. loniţă 1997, fig. 3/4.
71. Orlovka (Ucraina)- V Sârbu şi colab. 1999.
Nordul şi nord-vestul României
54. Bistriţa Gud. Bistriţa-Năsăud) - informaţie amabilă C. Gaiu, autorul săpăturilor.
55. Lazuri-Lubi Tag Uud. Satu-Mare)- Stanciu 1995, 161, pl.XXII: 10, pl.XXXVII.24.
56. Medieşu Aurit Uud. Satu-Mare) - S. Durnitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşu Aurit, /,
Oradea, 1967, 33, fig.17.
57. Stupini Uud. Bistriţa-Năsăud) - informaţie amabilă C. Gaiu, autorul săpăturilor.
59 Satu-Mare- Stanciu 1995, 154.
60. Biharea Uud. Bihor) - Dumitraşcu, 1993, fig.36.
62. Oradea-Salca Gud. Bihor) - Dumitraşcu 1993, 102.
63. Călineşti Uud. Maramureş)- Durnitraşcu 1993, 104.
64. Kost'ani (Slovacia)- Stanciu 1995, 164.
65. Beregsurăny (Ungaria)- Kotigorosko 1995, 137.
66. Besa (Slovacia)- Kotigorosko 1995, 137.
73. Sarbogard (Ungaria)- Zsuzsanna Banki 1998, Abb. 12 27/6, Abb. 13 1/2.
74. Sebastovce (Slovacia)- Maria Lamiova-Schrniedlova 1969, 459 fig. 37/2.
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Lista 2
cuprinzând localitaţile cu descoperiri de ceşti fără toartă- (fig. 2 a,b)
* cifrele ba/date indică localităţi care nu figurează pe hartă
TRANSILVANIA
1 Bologa Uud. Cluj)- Gudea 1977, 184, fig. 16/10-12;Gudea,Moţu 1988. 233
2 Braşov-Măgurele Uud. Braşov)- Marcu 1985, fig.S/12.
3. Bratei Uud. Sibiu)- Horedt 1982, fig.38/9.
4. Buciumi Uud. Sălaj)- Gudea, Moţu 1988, 233.
5. Căpeni Uud. Covasna)- Szekely 1969, pl.IV10.
6. Cipău Uud. Mureş)- Protase 1960, 193.
7. Gilău Uud. Cluj)- Marcu, Ţentea 1997, 238/9, pl.XII, XIII.
8. Hărman Uud. Braşov)- M. Marcu, în Materiale, 10, 1973, pl.XVIV8.
9 Ilişua Uud. Bistriţa-Năsăud) - Protase 1997, pl. LVIIV7,8, LX/5,6.
lO.Mugeni Uud. Harghita)- G. Ferenczi, l. Ferenczi, înActaMN, 13, 1976, 245.
11. Napoca Uud. Cluj) - informaţie amabilă V Voişian.
12.0rheiul Bistriţei Uud. Bistriţa-Năsăud)- Protase 1980, 144, Macrea 1957, fig.9, Protase 1964, 194.
13 Porolissum-Pomet Uud. Sălaj) - Gudea 1989, pl.XCIV/4,5.
14.Reci-Telek Uud. Covasna)- Szekely 1969, 51, pl.IV/10.
15. Sarmizegetusa Uud. Hunedoara)- Ardeţ 1991, fig. liA
16. SfGheorghe Uud. Covasna)- Szekely 1969, pl.IV/14; Protase 1960, 193.
42. Soporu de Câmpie Uud. Cluj) - Protase 1960, 193.

BANAT
17. Pojejena Uud.)- N. Gudea, în Banatica, 2, 1973, 89. fig.6/7.
18.Timişoara-FreidorfGud.Timiş)- Benea 1997, 177, fig.52.
OLTENIA
19. Stejar (com.Buleta, jud. Vâlcea)- Petre 1968, 154.
20.Stolniceni Gud. Vâlcea)- Petre 1968, 154, fig.2/4; Bichir 1988, 108, fig.8/2-3,5,7.
43. Locusteni Uud. Dolj)- Popilian 1980, 131, pl.VIII.
MUNTENIA
21. Dulceanca Gud. Teleorman)- Dolinescu-Ferche 1974, fig.9/13, 10110.
22. Fundenii Doamnei (Bucureşti)- Protase 1960, 193, n.l.
23. Mătăsaru Gud. Dâmboviţa)- Bichir 1980, fig.7/6, 8/5.
24. Scorniceşti Gud. Olt)- Bichir 1980, fig.9/5.
31. Olteniţa-Ulmeni Gud. Călăraşi)- Bichir 1977, 175, Pl. 7/1.
DOBROGEA
25. Sacidava Gud. Constanţa)- Scorpan 1970, 160, Fig.12/2.
Estul şi nord-estul României
26. Bârlad-Valea Seacă Gud. Vaslui)- Palade 1980, 409. fig.4/8.
27. Cavadineşti Uud. Galaţi)- I. T. Dragomir, în Materiale, 6, 1959, fig.10/4.
28. Dancu Uud. Iaşi)- Protase 1960, 193, n.l.
29. Focşani Gud. Vrancea)- Bichir 1977, pl.8/3.
30. Gliboka-Adâncata (Ucraina)- Mihăilescu-Bârliba 1997, fig.21/13.
32. Pădureni Gud. Galaţi)- S. Morintz, Gh. Bichir, în Materiale, 6, 1959,491.
33.Poieneşti Gud. Vaslui)- R. Vulpe, în Materiale, 3, 1953,435.
44. Bădragii Noi (Rep. Moldova)- L. V. Jarovoi,A. Ju.Llirkov 1987, pl.9/3
45. Bădragii Vechi (Rep. Moldova) -A.Ju. Dirkov, 1989, pl. 6/6; L.V. Jarovoi,A. Ju.Llirkov, V.G. Butuliţi, 1990,
pl. :XVIII-2.
46. Orlovka (Ucraina) - V Sârbu şi colab. 1999
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Vestul şi nord-vestul României
34. Acâş-Rât Qud. Satu-Mare)- Nemeti, Gindele, înActaMP, 21, 1997,634.
35. Apagy (Ungaria)- Nemeti, Gindele 1997, p.634.
36. Berveni-La canal Uud. Satu-Mare)- Nemeti, Gindele 1997, Pl.VII, fig.l,3.
37. Culciu-Mare Uud. Satu-Mare)- Stanciu 1995, 144.
38. Lazuri Uud. Satu-Mare)- Stanciu 1995, pl.XXXVII/14, 21, 22.
39. Nuşfalău Uud. Sălaj) -Matei 1980, pl.XXIX, 9.
40. Suplacu de Barcău Qud. Bihor) - Ignat, Bulzan 1997, pl.IX/13.
4l.Zalău Uud. Sălaj)- Matei 1980, 231.
47 Sarbogard (Ungaria)- Zsuzsanna Banki 1998, fig.2 1/3, fig. 4 15/2, fig.9 18/2
48. Peder (Slovacia)- Maria Lamiova-Schmiedlova, 1969,419 fig. 9/1,6.

Lista 3
cuprinzând localitâţile cu descoperiri de ceşti ornamentale cu alveole - (fig. 4)
(se adaugă la lista lui Opreanu 1993, 258)
1. Gliboka-Adâncata (Ucraina) - Bichir 1988, Il O.
Kut (Ucraina) - Bichir I988, Il O.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lazuri Uud. Satu-Mare) - Lazin 1995, I45, pl. III ,2,5.
Ocniţa "La Ştefalucu" Uud.Bistriţa-Năsăud) -Gaiu I994, p.50, pl. IV/4.
Oradea-Salca Uud. Bihor)- Ignat, Bulzan 1997, 507.
Stupini (Jud. Bistriţa-Năsăud) - informaţie C. Gaiu.
Suplacu de Barcău Uud. Bihor)- Ignat, Bulzan I997, pl. IXII2.
Rădăcini Uud. Bacău)- Lăcrămioara Marin, 1996, II7, fig. 7.
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Fig. 2a.

Răspândirea geografică

a ceştii cu toartă (sec. II e.n.-271 e.n.)
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Fig. 2b.

Răspândirea geografică

a ceştii cu toartă după retragerea aureliană
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Fig. 3a. Răspândirea geografică a ceştii

fără toartă

(sec. II e.n.-271 e.n.)
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Răspândirea geografică

a ceştii fară toartă după retragerea aureliană
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Fig. 4.

Răspândirea geografică

a ceştii ornamentate cu alveole de jur-împrejurul bazei
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Impactul colectivizării
asupra
spaJiului privat românesc în zona Hunedoara-Oră§tie
Cosmin BUDEANCĂ

Colectivizarea agriculturii, transformarea ei socialistă, cum se numea operaţiunea in limbaj eufemisticoficial, a declanşat in societatea românească numeroase drame şi o reacţie de respingere foarte puternică, ceea ce
i-a determinat pe cei care conduceau ţara să ia măsuri dure pentru a-şi putea pune în practică intenţiile.
Se emit în acest sens în perioada 1945-1957 o serie de legi şi decrete care aveau în vedere sancţionarea
celor care nu înţelegeau să se supună noilor reglementări. Se creează o stare de presiune permanentă asupra
populaţiei şi mai ales asupra ţărănimii pentru a o forţa astfel să urmeze planurile comuniştilor de a se înscrie în
întovărăşiri şi apoi în colectiv. 1
În acest context politic spaţiul privat românesc este nevoit să facă faţă unei situaţii fără precedent. În· noua
societate comunistă românească, ca de altfel ca în orice societate totalitară, orice barieră dintre viaţa privată şi
viaţa publică este suprimată, aceasta manifestându-se prin non-secretul corespondenţei, investigaţiile poliţiste la
orice oră din zi şi din noapte şi prin incitaţii la delaţiune. Toate acestea distrug liniile de demarcaţie între viaţa de
familie, privată, şi cea a comunităţii, publică.
Studiul de faţă îşi propune să prezinte situaţia câtorva familii româneşti din zona Hunedoara-Orăştie,
proprietare de pământ şi impactul pe care colectivizarea 1-a avut asupra acestora. Cu excepţia a două cazuri dintre
cele ce vor fi prezentate, în care persoanele afectate de colectivizare aveau domiciliu la sat, celelalte familii
domiciliau în mediul urban, dar fiind provenite din mediul rural, aveau în zonele limitrofe oraşului terenuri agricole
în proprietate.
Informaţiile au fost obţinute folosindu-se metodologia de lucru specifică istoriei orale, aceasta datorită
faptului că documentele oficiale, atâtea câte sunt accesibile, nu oferă relaţii privitoare la spaţiul privat, ci doar
date statistice şi prezentări stereotipe, constatări standardizate asupra situaţiei economice în perspectiva
2

colectivizării.

Colectivizarea agriculturii a marcat şi zona Hunedoara-Orăştie, şi aici ca de altfel în întreaga ţară reacţia
populaţiei fiind una de respingere.
În 3 aprilie 1958 Gh.Gheorghiu-Dej se arăta mulţumit de ritmul colectivizării în regiuniile Bacău, BaiaMare, Cluj şi Hunedoara, unde doar 10-15% din familiile de ţărani erau incluse în sectorul colectivist. 3
În aceste condiţii în zonă cresc presiunile exercitate de autorităţi cu sprijinul Securităţii, pentru a-i convinge
pe cei mai reticenţi să se înscrie în colectiv. Metodele folosite au variat de la vizite şi discuţii până la arestări
însoţite de presiuni fizice exercitate în timpul anchetelor.
S-au operat în această perioadă numeroase arestări atât în satele hunedorene cât şi în principalele oraşe ale
regiunii: Deva, Hunedoara, Orăştie, Brad, Haţeg.
O. Roske. Accente î11 coleclivizarea agriculturii. Articolul 209 Cod Penal, în Arhivele Totalitarismului. II, nr. 1-2/1994. p. 277
Gcrard Vincent. O istorie a secretului?. în Istoria vietii private. voi. IX, Bucureşti, 1997, p. 128
J Gheorghe Gheorghiu-Dcj, Articole şi cuvântări, decembrieJ9j5-iulie J9j9, Ed. Politică, Bucureşti. 1959. pp. 373, 383. 188.
1

2
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Aceste acţiuni desfăşurate la nivelul întregii ţări au darul de al satisface pe Gheorghiu-Dej care la 25 august
1958 anunta că datorită intensificării ritmului colectivizării între 1 iulie 1957-1 iulie 1958 au fost colectivizate
700.000 d~ familii ţărăneşti, iar la Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român din 26-28
4
noiembrie, Gheorghiu-Dej anunţa numărul structurilor colectiviste: 15.723, cu 1. 760.000 de familii.
Aceasta era situatia la nivelul României în 1958 conform declaratiilor oficiale, dar la nivelul societăţii
hunedorene lucrurile ave~u o nuanţă cenuşie datorată numărului mare de ar~stări şi acţiuni de intimidare exercitate
asupra

populaţiei.

În cele ce urmează vom prezenta situaţia câtorva familii hunedorene, care datorită împotrivirii la procesul
de colectivizare au avut de suportat presiuni deosebite din partea autorităţilor. Acestea au mers de la arestări,
pentru perioade scurte de timp, la domiciliu forţat sau la diverse condamnări însoţite şi de confiscarea averii.
Familia Lăzărescu din Mărtineşti, "cei mai înstăriţi din sat, aveau 20 ha. de pământ şi batoză", este obligată
să-şi părăsească satul şi să se stabilească în Orăştie cu domiciliu forţat. Pământul le este confiscat iar casele
familiei sunt transformate în sediul Colectivului. 5
În comuna Aurel Vlaicu sunt arestate de aseme1~l:·1 mai multe persoane. Nistor Alexandru, după ce refuză
sistematic să se înscrie în colectiv, deşi fusese arestat Lh.: două ori pentru perioade scurte de timp ( 1-2 luni), este
arestat din nou în ianuarie 1959, noaptea, şi dus la Securitatea din Deva unde este ţinut până în luna iulie. Asupra
soţiei se fac presiuni dar aceasta refuză înscrierea motivând că ea nu are pământ, proprietatea familiei fiind
moştenită de soţul său de la părinţi. Trăieşte într-o situaţie de nelinişte pentru că nu ştie ce s-a întâmplat cu soţul
său şi nimeni nu-i dă relaţii despre acesta, mărind astfel temerile ei şi ale celor două fetiţe de 6 şi 4 ani. Este adesea
vizitată de reprezentanţii autorităţilor mai ales că locuinţa familiei era aproape de sediul Securităţii. "Toată ziua
mă vedeau sau mă căutau". "Prima dată, când intrau, erau indulgenţi, vorbeau bine, d-apoi când vedea că nu-i
6
reuşeşte se-apuca cu aspru".
Îngrijorată de soarta fiului său, mama lui Nistor Alexandru se înscrie în colectiv cu cele 5 ha. pe care le
avea ea "Mă-nscriu, văd că nu-i chip de scăpare şi cel puţin mă-nscriu să-i dea drumu' lui" 7 Aceasta se petrecea
la câteva luni de la arestare, dar situaţia rămânea tensionată datorită celor 3-4 ha. pe care Nistor Alexandru le avea
în posesie şi pe care soţia sa refuza să le cedeze. În iulie Nistor Alexandru este eliberat, fără săi se intenteze proces
şi se întoarce acasă spre spaima celor două fiice ale sale care "nu l-or mai cunoscut... era slab ... alb ca peretele".K
În ceea ce priveşte problema celor 3-4 ha., aceasta fusese şi ea rezolvată între timp, în sensul că pământul
era deja înscris în colectiv în urma unei cereri prin care Nistor Alexandru "de bună voie şi ne silit de nimeni" cerea
acest lucru. Deşi cererea era datată când el era arestat iar semnătura nu-i aparţinea nici lui dar nici soţiei, protestele
au fost zadarnice.
Despre situaţia sa Nistor Alexandru declară: "Din cauza asta m-au persecutat, că-s chiabur. Da' eu aveam
pământul moştenit din tată-n fiu, nu l-am ... luat cu puterea de undeva. De la moşu' o ajuns la tata şi tata mi 1-o [dat]
mie personal" 9
Cazurile care vor face obiectul analizei pe care o vom efectua în continuare se deosebesc într-o oarecare
măsură de cele prezentate anterior. Şi acestea au avut ca şi cauză determinantă intentia autoritătilor de a accelera
procesul de colectivizare dar în plus faţă de celelalte mai au câteva elemente distinctive: c~i arestati au fost
acuzaţi că fac parte dintr-o organizaţie subversivă, inexistentă în fapt, dar care a fost inventată de autorităti cu
sprijinul Securităţii* Ca urmare a acestei înscenări cei arestaţi au fost condamnaţi la muncă silnică pe viaţă şi
confiscarea totală a averii.
Lupu Petru din Orăştie, în urma căsătoriei avea în proprietate 5 ha. de pământ. Este dat de mai multe ori
'Ibidem, p. 505
5
Arhiva Institutului de Istorie Orală Chţj-Napoca (A.I.I.O), interviu cu Zdrenghea Traian, n. 1933.
6
A.I.I.O., interviu cu Nistor Maria, 11. 1928.
7
lbidem.
8
Ibidem.
9
A.I.I.O., interviu cu Nistor Alexandru, n. 1922.
*A se vedea pentru detalii Budeancă F. Cosmin, O înscenare judiciară regizată de Securitatea hunedoreană. Organizatia Garda
.-1/bă. in AlO. I, 1998. Cluj Napoca.
·
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din diferite locuri de muncă, sub acuza că ar fi chiabur, acest lucru întâmplându-se prima dată în 1946. Este
reangajat, dar situaţia se repetă până în 1957 când este concediat ultima oară spunându-i-se să meargă să-I convingă
pe socrul său să se înscrie în colectiv. "Să mergi să faci pe socru-ta să scrie în colectiv. Ştim că tu ai fost sărac da'
soacră-ta, socru-ta cu nevastă-ta-s bogaţi. Dacă se scrie ei la colectiv se scrie şi alţii" la
Nereuşita demersului de convingere atrage după sine arestarea în aprilie şi condamnarea în acelaşi an, în
procesul organizaţiei "Garda Albă". Astfel socrii săi au cedat în final pentru că au fost vizitaţi şi li s-a pus în
vedere că în caz de refuz urmează să aibă aceiaşi soartă. "Nu vrei să te scrii nici acum în colectiv? Vrei să mergi
şi tu unde ţi-e jinerele tău')"
Lupu Ioan, care mai suferise o arestare în 1948 este arestat din nou în vara lui 1958. I se confiscă grădina şi
casa iar tatăl său este obligat să cedeze la colectiv batoza, tractorul şi căruţa.
Condamnat la muncă silnică pe viaţă în decembrie 1958, în acelaşi proces cu Lupu Petru, este considerat
mort de familie iar soţia sa este obligată să divorţeze. Aceasta este supusă oprobiului public de către autorităţi,
astfel că doar după 2-3 ani a putut să lucreze la colectiv, până atunci fiind respinsă de la toate locurile de muncă
unde dorea să se angajeze, pe motiv că era "nevasta lu' banditu". 12
Întors acasă în 1964 după amnistia generală se recăsătoreşte cu soţia sa care considerându-1 mort "nu se
mai aştepta să-I vadă".
Situaţia lui Lobonţ Lazăr din Ghelari este asemănătoare. Condamnat şi el în acelaşi proces ca şi ceilalţi doi,
în timp ce se afla închis la Gherla i se aduce la cunoştinţă că soţia a intentat proces de divorţ şi este pus să
semneze. Refuză gândindu-se la cei trei copii a căror situaţie ar fi fost incertă după un divorţ. El nu avea de unde
să ştie că motivul care a determinat-o pe soţia sa să recurgă la acest gest disperat au fost presiunile la care a fost
supusă de către autorităţi şi nicidecum dorinţa de a se recăsători cum credea el. Deşi nu este de acord cu divorţul,
acesta totuşi are loc. Înainte de pronunţarea sentinţei, asupra soţiei sale sunt exercitate presiuni din partea
autorităţilor. I se confiscă vaca şi mobila iar în casă sunt instalaţi chiriaşi fără ca ea să-şi fi dat consimţământul.
Tot în legătură cu "Garda Albă" a fost arestat şi Lupu Cornel din Orăştie. Acesta avea o proprietate de 5 ha.
moştenite de la părinţi. Sentinţa pronunţată în decembrie 1958 a fost însoţită şi pentru el la fel ca şi în cazul
celorlalţi 73 de condamnaţi, de confiscarea totală a averii: "Mi-au confiscat tot, până şi hainele pe care le-am
avut". Soţia încearcă să obţină achitarea sa şi face recurs la Bucureşti, dar fără rezultat. În timp ce se afla în celulă
la Gherla este chemat la vizetă de un gardian şi i se cere să semneze sentinţa de divorţ. "Am semnat-o ... cu toate
că n-am fost dus la proces, n-am ştiut nimic de divorţul ăsta, însă mi-am dat seama ce persecuţii a avut soţia
14
afară" După eliberarea sa în 1964 s-au recăsătorit.
Despre perioada care a urmat arestării soţului său, Ionela, soţia lui Lupu Cornel îşi aminteşte cu strângere
de inimă. Ea nu a fost chemată la Securitate dar era supravegheată cu stricteţe: "Am fost urmărită pas cu pas ...
orice mişcare care-am facut-o ... se ştia". Arestarea soţului a însemnat o lovitură foarte puternică pentru ea: "După
arestarea lui nu m-a mai cunoscut nimenea ... nici prietenii nu mă mai salutau ... eram un om pierdut în oraş" 15
Încearcă să se angajeze dar: "nimeni nu a acceptat să mă ia în servici ... cu toate relaţiile pe care le aveam,
cu toate cunoştinţele care mă gândeam că mă vor ajuta. Nu m-a ajutat nimeni." Cei doi copii mici pe care îi avea
nu-i pot permite să aibă o slujbă cu un program prea încărcat, iar faptul că soţul era arestat politic are ca urmare
excluderea din câteva locuri de muncă obţinute cu greu. În casă îi este instalat de la partid "un beţiv care facea pe
grozavu', membru de partid", care adesea o ameninţa cu moartea, acuzând-o că "este reacţionară" şi obligând-o
să fugă de acasă pentru a scăpa de punerea în practică a acestor ameninţări. Deşi încearcă prin memorii la partid
să explice situaţia grea prin care trece, şi cere să nu mai fie şicanată pentru că are copii şi aceştia nu au nici o vină,
11

13

10
11

A. LI. O. Interviu cu Lupu Petru, n. 1911.
/b1dem.

A.I.I.O.
A.I.l.O.
14
A.I.I.O.
15 A.I.I.O.

12

IJ

interviu cu Lupu Ioan, n. 1913.
interviu cu Lobonţ Lazăr, n. 1913.
interviu cu Lupu Cornel, n. 1925.
interviu cu Lupu lonela, n. 1934.

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

Repere pentru istoria

vieţii

89

private

i se răspunde: "şi copiii poartă sângele lui şi i-ai educat în spiritul lui reacţionar ... şi deci trebuie să-şi primească
pedeapsa".
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Ajunsă "la marginea societăţii", după cum declară, dându-ş1 seama ca situaţia nu are alta Ieşire, m disperare
6
de cauză înaintează actiune de divort: "Nu mai aveam altă cale, altă posibilitate, cu toate intervenţiile mele".'
După pronunţar~a divorţului problemele dispar şi până în 1964 trăieşte liniştită. Dar stigmatul condamnă~ii
politice a tatălui le va marca şi viitorul celor doi copii, care d~a.r ~upă 1989 au afl~t că tat.ă~ lor. fusese arestat dm
motive politice şi din această cauză băiatul nu şi-a putut împhm visul de a urma Liceul M1htar 1ar fata Facultatea

de Ştiinţe Economice. 17
În 24 iunie 1958 este arestat şi Petica Ioan. I se percheziţionează casa şi i se pune sechestru pe tot ce avea
familia: haine, cărţi, mobilă, casă şi pământ. "Or facut sechestru dar l-or facut abuziv, din cauză că după lege nu
aveau voie să sechestreze ... decât partea mea. Ei or facut abuz, or luat şi partea soţiei". După mai multe demersuri
pe la tribunale soţia "a primit dreptul de a locui în casă". Prezentă la Deva, la proces, în decembrie 1958, soţia lui
Petica Ioan suferă o cădere nervoasă din care nu-şi va reveni decât după 5 ani şi jumătate, odată cu întoarcerea
soţului acasă. 18

Am folosit în prezentările de mai sus, atunci când acest lucru a fost posibil, mărturiile ambilor soţi, deoarece
am luat în considerare faptul că procesul de memorizare funcţionează pe bază de idiosincrasie. Astfel, două
persoane după o viaţă comună de mai multe decenii au reţinut în mod selectiv anumite episoade, dar nu întotdeauna
aceleaşi, iar când un vechi menaj îşi evocă trecutul amintirile înmagazinate nu sunt identice, iar cele care sunt
"comune" sunt apreciate în mod diferit.
.
Impactul pe care arestările I-au avut asupra societăţii a fost mult mai complex decât ar părea la o analiză de
suprafaţă, acest lucru fiind dovedit şi din prezentările inserate în conţinutul studiului de faţă. Rupturile pe care
autorităţile le produc în cadrul familiilor prin arestarea soţilor sunt însoţite de presiuni intense asupra soţiilor
rămase acasă.

Familiile mutilate în urma arestării suferă o nouă lovitură la proces, când pedepsele, şi aşa nejustificat de
mari pentru o vină inexistentă, sunt însoţite de confiscarea totală a averii. Astfel cei care refuzaseră să-şi cedeze
de bunăvoie pământul se vedeau în situaţia de a nu mai avea nici un drept asupra acestuia, în afara faptului că
familiile lor puteau să-I muncească în cadrul gospodăriilor colective.
Dintre cei 73 care au fost condamnaţi între 22-24 decembrie la Deva, patru au fost condamnaţi la moarte şi
executaţi. Şi-au pierdut astfel o dată cu pământul şi viaţa.
Atunci când în unele cazuri familiilor celor arestaţi li s-a mai permis să locuiască în propriile lor case,
acestea erau lipsite de intimitatea pe care o avuseseră înainte, fiind obligate de autorităţi să conlocuiască împreună
cu chiriaşi, persoane dubioase, cu un comportament social neadecvat, care îşi datorau totul faptului că erau membrii
de partid. Din partea acestor chiriaşi nedoriţi familiile sunt adesea obligate să suporte diverse şicane, care vin în
completarea nedreptăţilor provocate de autorităţi.
Soţiile "bandiţilor" nu sunt angajate, iar când apelează la Oficiul Forţelor de Muncă sunt repartizate în
diferite posturi care nu corespund cu pregătirea lor profesională sau cu demnitatea unei femei.
Şicanate în mod repetat, trăind parcă cu o sabie a lui Damocles deasupra capului, în ultimă instanţă sunt
nevoite să înainteze acţiuni de divorţ. Pronunţarea verdictului în aceste procese a reprezentat o descătuşare,
înlăturarea parţială a stigmatului reprezentat de statutul lor de "soţii de bandiţi".
După divorţ situaţia celor care au făcut acest pas se îmbunătăţeşte în mod considerabil, având de acum
posibilitatea de a se angaja într-un loc de muncă, care să le permită să se ocupe si de creşterea copiilor.
Dar calvarul familiilor nu se încheie aici. Şi copii aveau să sufere de pe urma arestării părinţilor lor. Obligaţi
pe de o parte să trăiască fără tată o perioadă de timp, între 6 luni şi 6 ani, vor purta stigmatul "fiu sau fiică de
condamnat politic" până în 1989. Astfel erau şi ei pedepsiţi să sufere de pe urma unei vini care nu le aparţinea, şi
16

Ibidem.

17

A.I.I.O. interviu cu Lupu Cornel, n. 1925.
18
A.I.I.O. interviu cu Petica Ioan, n. 1916.
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care în ceea ce-i privea pe părinţii lor se datora faptului că au ţinut la o bucată de pământ, moştenită din tată în fiu,
care în anumite cazuri reprezenta şi unica sursă de venit şi baza întreţinerii întregii familii.
Concluzia care se impune la finalul acestui studiu este aceea că procesul de colectivizare a agriculturii a
avut un impact deosebit de puternic asupra spaţiului privat şi în mediul urban hunedorean. Ruperea legăturilor
atât de strânse existente între proprietar şi proprietatea sa a fost urmată de alte lovituri date "celulei de bază a
societăţii" care a fost destrămată şi pusă în situaţii care nu au mai fost cunoscute până atunci. Colectivizarea,
însoţită de toate avatarurile sale a constituit unul dintre pilonii de susţinere a comunismului românesc şi în acelaşi
timp o nouă mare lovitură, după naţionalizare, de data aceasta cu un impact mult mai puternic şi mai dezastruos
asupra familiei şi spaţiului privat românesc sub toate aspectele care îl caracterizează.

COLLECTIVIZATION IMPACT ON ROMANIAN PRIVATE SPACE
IN HUNEDOARA - ORĂŞTIE REGION
(Abstract)
This paper's aim is to prove that agriculture collectivization had agreat impact on private space and urban
territory in Hunedoara. The breaking of the relationships between the owner and his property was followed by
other blows for 'the major cell of society' that was cleared away and pushed into new situations. Collectivization
and its connotations were one of the most important base for Romani an communism and, in the same time, after
nationalization, a great event having a huge negative impact on family and private property.
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Din activitatea Societăţii de plutărit
din
Reghinul-săsesc 1853-1908
Dorin-Ioan RUS

În comparaţie cu alte state mari europene, ca Anglia, Germania sau Franţa, care la sfarşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului AL XX-lea dispuneau de o reţea diversificată de canale, căi ferate şi drumuri, plus
râuri navigabile care-şi aveau vărsarea pe propriul teritoriu, Austro-Ungaria părea mai puţin favorizată din acest
punct de vedere. Totuşi, situarea în interiorul continentului, bogăţia de materii prime şi industriale au facut din
acesta unul dintre cele mai puternice state ale lumii moderne. Începând cu anul 1860 Austria (după 1867 AustroUngaria), a încheiat mai multe tratate comerciale, a reformat sistemul vamal şi al comerţului interior, s-au reorganizat
camerele de comerţ şi industrie, ceea ce a dus la un avânt puternic al economiei în a doua jumătate a secolului
trecut. 1 Comerţul interior din Austro-Ungaria a fost favorizat şi de uniunile vamale şi comerciale încheiate la
1878 între cele două părţi ale Imperiului, prin care nici unul dintre cele două state n-avea dreptul să împovăreze cu
taxe de import, export sau de tranzit mărfurile intrate dintr-o parte în alta. 2
Statul austriac, în prima jumătate a secolului al XIX-lea dezvoltă printre altele şi plutăritul. În această
perioadă au început să ia fiinţă unele asociaţii, transportul fiind concesionat particularilor dornici în obţinerea de
câştig adus pe apele Mureşului.
"Societatea de plutărit" a fost, în ceea ce priveşte răspândirea şi cuprinderea afacerii, de departe cea mai
importantă din Reghinul Săsesc, chiar cea ma; importantă din Transilvania. Această situaţie a fost favorizată în
primul rând de poziţia favorabilă a localităţii pe valea Mureşului, râu pe care veneau plutele din munţii Călimanului.
Comerţul cu lemnul şi cu plutele a fost una dintre cele mai importante activităţi desfăşurate de locuitorii
vechiului Reghin. Poziţia favorabilă a acestui oraş în apropierea munţilor Gurghiu şi Călimani cu suprafeţele lor
întinse de pădure erau o adevărată provocare pentru spiritele întreprinzătoare din această localitate.
: flerders Swatslexikon, voi. II, coloana 1053, Freiburg, 1911.
: Fr. Umlauft, Die Osterreichisch-Ungarische Monarchie. Geographisches-statistisches Jfandbuch. Viena, 1883, p. 554-556:
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În apropiata vale a Gurghiului, care, împreună cu munţii înconjurători a fost dintotdeauna proprietatea
statului, a fost practicat plutăritul de către stat în regie proprie. 3 În zona bazinului Mureşului în amonte de Reghin
se află şi astăzi păduri întinse care în secolele trecute erau proprietatea comunităţilor secuieşti, în timp ce munţii
4
bogaţi din stânga şi dreapta Mureşului aparţineau composesoratelor nobiliare.
Despre originea plutăritului din Transilvania nu se ştiu multe lucruri clare. În orice caz, el a servit în
toate perioadele comerţului şi transportului local. Abia secolul al XIX-lea aduce marele avânt al comerţului cu
plutele.
Începuturile sale la Reghin sunt descrise de Josef Haltrich; el ne spune că primii negustori au fost nobilii
din Reghinul Unguresc, în timp ce în Reghinul Săsesc blănarul Thomas Fritsch, bătrânul Wachner cu fii săi
Johannes şi Martin, primarul Samuel Wagner şi fratele său Georg, apoi Michael Schobel sunt cei care au avut
primele încercări, timide, la sfarşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. 5 Într-un an nefericit,
nespecificat de Haltrich, cei din Reghinul Unguresc au fost aproape ruinaţi, doar puţini dintre ei mai rezistând
câţiva ani. În Reghinul Săsesc, au apărut tot mai mulţi concurenţi care se grupau câte 3-4 oameni într-o asociaţie 6
Soţia primarului Georg Wagner mergea personal cu plutele spre Arad, acţiune ce nu era atunci deloc lipsită de
pericole; chiar ea scria mai târziu: "Anul 1813 a fost un an nefericit pentru mine; am fost furată şi mi-am pierdut
multe plute . "7 Dar sunt descrise şi amănunte mai fericite: "La 7 iunie 1817 am mers spre Arad cu 9 Încărcături
ŞI pe 21 iunie m-am întors acasă şi am adus un profit de 4500 de flori ni pe carei-am împărţit echitabil cu domnii
senator Fromm şi Samuel Goldner 8 Aceste două citate ne arată succesul şi insuccesul acestei activităţi, nu doar
pentru cei care conduceau afacerile, ci şi pentru plutaşi.
Anul revoluţionar 1848-1849 şi următorii au fost puţin avantajoşi pentru comerţ, cei din Reghinul Săsesc şi
împrejurimile sale fiind mai mult preocupaţi de refacerea caselor arse.
În anul 1853 mai mulţi negustori cu plute din Reghinul Săsesc s-au asociat într-o societate, conformându-se
principiului care spune că unirea dă putere; fiecare membru primea, pentru funcţia sa o remuneraţie potrivită.
Deja în următorul an, 1854, mai mulţi lipoveni contribuiau la această societate, astfel că cei din Reghin se ocupau
cu procurarea şi cu transportul plutelor, iar lipovenii cu vinderea lor; 9 dar, pentru că lipsea coeziunea şi o anumită
conducere, nimeni nu mai asculta, fiecare voia să conducă după opinia sa, în anul 1855 mai mulţi membri au ieşit
afară din această aşa zisă "companie" şi împreună cu câţiva lipoveni au întemeiat "Compania de plutărit
Wermescher", 10 ai cărei membri finanţau activitatea. "Marea Companie" s-a dizolvat complet la 1858, după ce cu
un an mai înainte au ieşit iar câţiva membri şi au întemeiat aşa zisa "Companie mică". Cu aceasta din urmă s-a
unit la 1859 "Compania de plutărit Wermescher", pentru a înlătura dăunătoarea concurenţă; totuşi, în acelaşi an s-a
dizolvat şi această societate şi în decembrie 1859 cei din Reghinul Săsesc, care au avut încredere în ea. unul din
Gurghiu, doi topliţeni şi şase lipoveni s-au constituit într-o societate pe durata a şase ani; această societate poartă
numele de "Wermescher Flof3-Compagnie" ("Compania de plutărit Wermescher") în care membrii au contribuţia
corespunzătoare aportului lor la câştig sau pierdere. 11
3 E. Philippi, W. Wigant, Săchsisch-regen: die stadt am berge: Lebensbilder au der Tergangenheit einer kleinen Stadt im
Siebenbzirgen, Bochurn, 1991, p. 19.
4 E. Philippi, W. Wigant, op. cit, p. 199; N. Gocirnan, Industria şi comerţul lemnului în bazinul Mureşului superior, Cluj, 1929.
p. 34-35.
5 JosefHa1trich. Zur Geschichte von Săchsisch-Regen se it denletzten hundert Jahren, inArchiv des Vereins flir siebenbiirgische
Landeskunde. 1858, Sibiu, p. 301.
6 Beitrăge zur Kenntnift Săchsisch-Reens. Festgabe den Mitgliedern des ~ere in fiir siebenburgische Landeskunde, dargeboten
von der stadt Sachsisch-Reen, Hemumnstadt, 1870, p. 108.
1
E. Philippi, W. Wigant, op. cit., p. 200;
8
Ibidem;
9 Beitrage .. , p. 109;
10 E. Philippi, W. Wigant, op. cit., p. 200: N. Petra, Prelucrarea lemnului la Reghin pe noi trepte de afirmare, în Marisia nr. XIIIXIV, p. 360;
11 Beitrdge ... , p. 109-110;
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Sărăcirea Ungariei şi Banatului, ca urmare a proastei recolte din 1863 a provocat şi acestei societăţi pierderi
enorme (cea 200.000 fl), din care membrii lipoveni ar fi trebuit să suporte o treime, totuşi nedorind aceasta. Dar,
deoarece aceştia se ocupau cu vânzarea în Ungaria, deci preluau şi banii, membrii ardeleni au fost constrânşi,
pentru a salva bunurile pe care încă le mai aveau, în valoare de 93.000 de florini, după socoteala lipovenilor din
anul 1865, să intre în această creanţă costisitoare. 12
S-au facut, după cum se vede, experienţe care au fost nimicitoare; la toate acestea, s-a mai adăugat încă un
rival periculos, în societatea "GrafLazar, Bidermann'schen (Wiener Bankier) Companie", care era puternică din
punct de vedere financiar. 13
Atunci s-a facut o ultimă sforţare de către cei din Reghin care erau aproape distruşi cu totul de asemenea
situatie: 19 bărbati care aveau încredere nelimitată unul în celălalt, au constituit, împreună cu cea a mai rămas din
averi'te lor, "Pri,;,~ societate de plutărit din Reghinul Săsesc"; mai lucra totuşi ca membru unul din Gurghiu şi
unul din Topliţa şi au desfăşurat o activitate vioaie, căci de acum trebuia să existe singură şi pe propriile sale
picioare, ca să nu mai aducă de-acum participarea mută a străinilor, pentru o atât mai mare pierdere. 1 ~
Au fost arendate păduri foarte scumpe; nemaidorind să practice sistemul dezavantajos de arendare de până
atunci, începu să achiziţioneze aşa numitele proprietăţi ale composesoratelor nobiliare. Oameni cu vederi largi,
cum au fost Josef Schuller, îşi asumară riscurile de a cumpăra aceste proprietăţi care la acea vreme încă nu erau
împărţite şi măsurate. Astfel, Societatea avea la cumpăna veacului o posesiune de pădure de 45.000 de jugăre
cadastrale, adică 25.650 ha. 15
Imediat a fost trimis un membru al societăţii, în cutreierarea Ungariei şi Banatului, pentru a încheia contracte
comerciale; acestei prime solii i-a urmat o a doua în acelaşi scop la puţin timp înaintea începerii comerţului cu
plute; a fost ridicată o cancelarie proprie la Săvârşin, şi astfel au reuşit, deja din 1866 de a mijloci comerţul direct
cu clientuL Comerţul a câştigat an de an în întindere, aşa că membrii trimişi spre Săvârşin nu faceau afaceri doar
cu societăţile de plutărit, ci puteau să cumpere plute de la alte societăţi mai mici, şi chiar trebuiau să cumpere,
pentru a mulţimi printr-o reală acţiune de afaceri numeroşii clienţi câştigaţi în regiunile Mureşului inferior, a Tisei
şi a Dunării de Jos. 16
Depunerile membrilor se ridicau în 1870 la 143.000 fl; depunerile individuale oscilau între 400 şi 1O000
fl; cu aceste sume se atinge o circulaţie comercială în valoare de 400.000-600.000 fl. aşa că aproximativ jumătate
din comerţul cu plutele se găseşte în mâinile "Primei societăţi de plutărit din Reghinul Săsesc". 17
Cu aceasta, societatea de plutărit avea la sfărşitul secolului trecut în mâinile sale jumătate din comerţul cu
lemn de pe râul Mureş.
Plutăritul pe Mureş începea la Suseni, lângă Gheorgheni. La 1871 geologul Halbrich constata că apele
Mureşului sunt în continuă scădere, primejduind tot mai mult transportul cu lemne. 18 De aceea, la începutul
secolului al XX-lea incepeau mai jos, de la Topliţa.
Dintre membri, unii aveau sarcina conducerii şi supravegherii muncii acelor echipe compuse din 10-20 de
români din satele înconjurătoare, care lucrau în păduri. Alţi membrii realizau transportul lemnului până pe malul
Mureşului, unde era stivuit şi în primăvară legat de plute. Lemnele destinate plutăritului se stivuiau lângă râu, cu
partea mai groasă în jos. Stinele se faceau astfel ca să rămână 12 m. până la malul acestuia, pentru construirea
plutei, care era lăsată în apă atunci când starea vremii o permitea. 19

12

/bidem.
E. Philippi, W Wigant, op cit, p. 200; Beitrag ... , p. 109-110; WHellwig, Der Flojlhande/ auf dem Aliersch, în Program des
e,·angelischen Gymnasiums A.B. in Săchsisch-Reen 1865-66, p. 7-8:
14
Bel/rage .. , p. 109-110: N. Gociman, op. cit, p. 57- 58; WHellwig, st.cit, p. 7-8;
15
E. Philippi, W Wigant, op. cit., p. 200-201; W.Hellwig, st. cit, p. 8-9;
~ E. Philippi, ~· Wigant, op. cit., p. 200; Beitrdge ... , p. 110; W.Hellwig, Der Flojlhande/ auf dem Miersch, în Program des
evangehschen Gymnasmms A.B. in Săchsisch-Reen 1865-66, p. 9-10;
17
Beitrdge .. , p. 110;
18
N. Gociman, op cit, p. 277.
19
/bidem, p. 104-112, 84, 228,247-248, 276-278; E. Philippi, W.Wiganl, op. cit., p. 201.
13
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Dacă între

20

1780-1800 o "povară" avea 10-12 buşteni, la mijlocul secololui trecut avea doar 8-1 Obuşteni, 21
iar transportul până la Reghin dura între 5 şi 8 zile, 22 la 1873 era necesară pentru aceasta doar o zi. La 6 aprilie
1873 a sosit la Reghinul Săsesc de la Lăpuşna prima plută cu buşteni care a străbătut această distanţă (42 km) în
24 de ore. 23
Plutele societăţii erau conduse de trei serii de plutaşi. Pe plută se aflau doi oameni, cârmaciul (în faţă) şi
hătaşul (în spate).; primul primea 2/3, al doilea 1/3 din preţul plutăritului 24 Ei veneau de la Gheorgheni până la
Reghin, unde proprietarii îşi vindeau plutele, respectiv plutaşii erau plătiţi şi se întorceau, pentru a face un alt
transport. O unitate se numea "sfert" sau "viertef', dar mai întâlnim şi denumirea de '"tablă", "fartai" sau "căpătâi". 25
Din Reghinul Săsesc în jos plutele erau date la întreprinzători care se obligau să le ducă împreună cu ajutoarele lor
până la Sânpaul, de unde 4 sferturi se constituiau pe o plută întreagă. 26 De aici încărcăturile erau duse prin aşa
numiţii "plutaşi lipoveni", la locul stabilit, la Arad, mai târziu la Lipova şi apoi la Zam.
O călătorie cu pluta din munţi până la Reghinul Săsesc dura, în funcţie de nivelul apei 4 până la 5 zile, de
multe ori doar 3 zile. De aici mai departe, din cauza căderilor mici şi a numeroaselor cotituri ale râului, de la 10
la14 zile. 27
Plutăritul era periclitat, până la începerea activităţii societăţii de regularizare a râului Mureş, de existenţa a
numeroase stânci, sălcii, mori de apă. Periculoase erau şi digurile, cum a fost de exemplu "digul evreiesc de lângă
Tg-Mureş, unde la 1852 au murit mai mult de 20 de oameni. 28 Pentru a înlătura aceste pericole, a fost întemeiată
în 1867 la iniţiativa societăţii de plutărit din Reghinul Săsesc "Societatea autorizată pentru regularizarea albiei
Mureşului de la Topliţa la Deda". Domeniul său de acţiune s-a extins la 1877 când s-a contopit cu "Societatea
pentru promovarea plutăritului pe Mureş", nou înfiinţată la Tg-Mureş, care şi a propus să regularizeze albia
Mureşului de la Gheorgheni până la Zam. 29 Erau necesare mari spargeri de albie. Digurile trebuiau reconstruite,
posesorii de punţi trebuiau să-şi întindă funiile la o înălţime care să permită trecerea plutelor pe sub ele, iar
posesorilor de mori li s-a interzis să-şi mai ancoreze bărcile pe cursul principal. 30
Societatea a arendat de la stat, la 1880, tăietoare de la lerbuş, de pe malul stâng al Mureşului. În 1894 s-a
ridicat o tăietorie proprie în Reghinul Săsesc şi deja, pe lângă lemnul rotund mai era vândut şi lemnul tăiat. În
afară de aceasta, Societatea mai lucra în Arad cu tăietoarea firmei Walder & Sohn şi în regie proprie cu una la
Pecica. 31
În anii '90 ai secolului trecut au fost ridicate case ale Societăţii la Topliţa şi Sălard, ca un refugiu pentru
membrii care lucrau acolo. 32 La 1890, societatea avea 32.000 jugăre, adică peste 18.000 de hectare de pădure între
Deda şi Topliţa şi transporta pe Mureş 65-70.000 de mc lemn anua!B
În 1894 Societatea a participat la expoziţia universală de la Antwerpen, la expoziţia "Mileniului" de la
Budapesta, din 1896, unde a fost medaliată cu aur. În 1900 a fost trimisă la expoziţia universală de la Paris. 3 ~

20

Josef Haltrich, loc. cit., p. 300;
E. Philippi, W. Wiganl, op. cit., p. 201; W.Hellwig, st.cit., p. 11-12:
22
N. Gociman, op. cit., p. 111;
23
N. Petra, loc. cit .• p. 360:
2
' N. Gociman. op. c1t., p. 279;
25
/bidem:
26 E. Philippi, W. Wigant, op. cit., p. 201, Gociman. op. cit., p. 277-278
27
E. Philippi, W. Wigant, op. cit., p. 201;
2B W. Hellwig, op. cit., p. 18-19
29
Gociman, op. cit., p. 283-284:
30
E. Philippi, W. Wigant. op. cit., p. 201; Gociman, op. cit, p. 283-284;
31 E. Phi1ippi, W. Wigant, op. cit., p. 202;
32 H. Czoppelt, Die Săchsisch-Regener Waldindustrie AG und ihre Wălder, în Bistritzer Deutsche Zeitung nr. 62 din 19 august
1932; E. Philippi, W. Wigant, op. cit., p. 202;
n N. Gociman, op. cit, p. 58:
34
H. Czoppelt; loc.cit.
:J
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În ciuda situaţiei bune din afaceri, conducerea a fost nevoită să cedeze mereu în faţa situaţiilor grele ivite.
În 1907, s-a terminat construcţia căii ferate Deda-Reghin, care devenea deja un concurent foarte serios pentru
transportul pe apă. La 1908, prin hotărâre unanimă a fost desfiinţată "Prima Societate de comerţ cu plutele din
Reghinul Săsesc". Materialul lemn os, proprietăţile mobile şi imobile au fost vândute. Js

AUS DER TĂTIGKEIT DER FLOSSHANDELSGESSELSCHAFT AUS
SĂCHSISCH-REGEN (1853-1908)
(Zusammenfassung)
Sie war die bedeutendste ihrer Art nicht nur in Săchsisch-Regen sondern auch in Siebenburgen, bedingt
durch die Lage von Săschsisch-Regen am Miersch, wohin die Flo/3e aus den Gebirge kamen. Schon 1853 traten
die einzelnen Hăndler zu einer Geschăft zusammen. Das Geschăft brachte gro/3en Gewinn und fuhrte zu viei
Reichtum.
Die Flo/3handelsgesellschaft wurde in dem Jahre 1908 abgeschaffen und ihre Gute verkauft.

35

Ibidem; E. Philippi, W. Wigant, op. cit., p. 202.
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Societatea românească orăştiană
până la
Unirea din 1918

Valentin ORGA

Orăştie

a fost unul dintre oraşele ardelene care ilustrează foarte bine, pe de-o parte procesul de "migrare" a
elementului românesc spre centrele urbane - asistând în timp la românizarea unor astfel de centre, iar pe de altă
parte, dezvoltarea economică şi culturală a românilor integraţi în viaţa "cetăţii". Fenomenul antamează şi un alt
aspect: înrâurirea vieţii româneşti din urbe asupra întregului ţinut de influenţă.
Oraş săsesc, odinioară, acesta înregistrează o dezvoltare demografică rapidă, care are ca rezultat modificarea
procentului reprezentativităţii etnice în favoarea românilor. Dacă la sfârşitul secolului al XVI-lea erau atestate
"intra muros'' cea. 30 de familii de români, la începutul secolului al XVIII-lea, numărul acestora se ridica la cea.
200. La rencesământul de la 1850 din 3. 961 locuitori, 1. 904 erau români (823 maghiari şi 1. 026 saşi), la 1900 erau
3.619 români (1.884 maghiari; 1.321 germani), la 1910 erau 3.821 români (2.145 maghiari, 1.249 germani). 1
Acest fenomen demografic a fost favorizat de poziţia oraşului, înconjurat de sate curat româneşti: Pricaz,
Turdaş, Beriu, Căstău, Romos, Vaidei, Biţinţi, Gelmar, Geoagiu, Homorod etc. Este evident că un ţinut covârşitor
românesc a alimentat mereu cu noi şi noi elemente româneşti oraşul. Ca dovadă stau şi unele familii aşezate aici:
Pricăjan, Romoşan, Căstăian, Biţinţan, Gelmărean, Homorodean, Cugerean ş.a.
Situaţia economică şi socială a satelor româneşti a favorizat accentuarea tentaţiei centrelor urbane, în care
meşteşugurile constituiau o şansă de îmbunătăţire a existenţei zilnice. Spargerea monopolului breslelor şi
posibilitatea de afirmare în diferite meşteşuguri şi a elementului românesc, contribuie la atragerea elementului
românesc şi la o oarecare prosperitate economică. Pe de altă parte, centrele săseşti erau mai uşor de penetrat decât
cele dominate consistent de maghiari. Românii s-au aşezat în oraş ca muncitori, calfe, învăţăcei, la meşterii saşi,
învăţând meşteşugurile, devenind treptat - o parte dintre ei - practicanţi independenţi, dezvoltând afaceri proprii.
Aşezaţi în Orăştie în număr tot mai mare, românii îşi dezvoltă o viaţă proprie, parte integrantă, însă, a vieţii
întregii comunităţi orăştiene. Manifestările acestei vieţi româneşti, tot mai complexă şi mai dinamică odată cu
trecerea timpului, pot fi urmărite în trei planuri care se susţin reciproc: economic, cultural şi politic.
Spre deosebire de creşterea demografică, progresul economic a fost mult mai lent. Sesizabil după 1848,
acest progres se conturează mai ales pe finalul secolului. Aşezaţi la periferie, românii au lucrat pământurile saşilor
şi numai treptat au devenit proprietari. La începuturi cei care deţineau pământ erau foarte puţini, iar ca practicanţi
de meserii - reduşi numericeşte şi ei - se găseau doar în branşa argăsitorilor. Pentru această vreme putem spune că
viaţa economică a românilor avea o oarecare relevanţă doar în breasla timarilor (argăsătorilor). Manifestată la
acest nivel, contribuţia economică era redusă, ceea ce a determinat dezintegrarea şi pierderea acestei bresle.
Meseriile au început să fie îmbrăţişate de români abia după 1865. Pe la 1866-1868 s-a stabilit în Orăştie
primul croitor român: Simion Corvin (sen.)-2 O situaţie la fel de precară caracteriza şi comerţul. Pe la 1860 existau

După Recensământul din 1900. Transilvania, coord. Traian Rotaru, Ed. Staff, Bucureşti, 1999; Recensământul din 1910.
Transilvania, coord. Traian Rotaru, Ed. Staff, Bucureşti, 1999;
1 Cosinzeana, III, 1913, nr. 35-36 din 14 sept., p. 516; 1.1. Lapedatu, Monografia Institutului de credit şi economii Ardeleana, p. 6.
1
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în Orăştie 3-4 negustori (Tatarczy, Gorog, Brădean, Schuster), care aparţineau comunităţii bisericeşti greco-ortodoxe
şi se considerau români, deşi ca origine unii erau greci. Pe lângă aceştia mai erau consemnaţi cam to~ at~ţia
cârciumari români. Fără să cunoaştem cauzele, afacerile acestora s-au pierdut, astfel că la începutul decemulw 9,
3
românii aveau doar două prăvălii (Ge. Baciu şi 1. Lăzăroiu) şi 2-3 cârciumi.
Din punctul de vedere financiar, micile afaceri sau nevoile curente ale românilor erau la mâna cămătarilor
sau a institutelor de credit străine. Dacă cei mai înstăriţi apelau cel mai adesea la cele două bănci existente în oraş
(Brooser Vorschuss-Verein, înfiinţată în 1869 şi Szaszvarosi Takan!kpenztâ.r-1872), cei săraci rămâneau la îndemâna
cămătarilor, mult mai avari. Aceştia din urmă luau, pentru fiecare 1Ofi împrumutaţi, o ferdelă veche de grâu sau
8 cupe de must. 4
Pornind de la aceste realităţi şi încadrându-se în curentul general, născut în sânul societăţii româneşti din
Transilvania, fruntaşii români din Orăştie îşi propun crearea unui instrument menit să sprijine prosperitatea
economică a românilor din ţinut.
Idea înfiinţării unei instituţii de credit în localitate se conturaseră încă din perioada în care luase fiinţă
"Albind', după cum se preciza şi în raportul către Adunarea generală constitutivă, din 26 mai 1885 .; Materializarea
acesteia vine însă ceva mai târziu şi poate fi pusă în legătură cu două momente: stabilirea în Orăştie, ca avocat, a
dr. Ioan Mihu ( 1883 ), un tânăr bine pregătit şi hotărât să pună umărul la emanciparea economică şi culturală a
neamului său; şi evenimentele legate de organizarea de către românii orăştieni a Adunării generale a Astrei pe
anul 1884 6
Iniţiativa aparţine lui Samuil Pop şi dr. Mihu, ambii avocaţi în localitate, care în consultările lor conturează
proiectul viitoarei bănci. Mai tânăr şi mult mai dinamic, Mihu va fi motorul întregii acţiuni. Revista Familia scria
că el a avut "meritul principal de a se fi înfiinţat această instituţie", caracterizându-1 ca pe "un tânăr adevărat cu
simţăminte nobile şi lipsit de orice interese personale" 7
În ma1tie 1885, cei doi lansează un convocator, prin care cheamă o serie de fruntaşi (23), din întreg ţinutul,
pentru o consfatuire în problema condiţiilor de înfiinţare şi de susţinere a băncii. Ei îşi motivau demersul astfel:
"De mult timp se simte necesitatea imperativă de a se înfiinţa aici în Orăştie un institut de credit naţional românesc,
care pe de-o parte să satisfacă lipsa de bani a poporului nostru, iar pe de altă parte să-I elibereze de sub influenţa
şi sclavia economică streină şi de rolul derogator de a fi pururea tribut arul capitalului străin". Aceştia considerau
că, prin iniţiativa lor, nu sunt altceva decât "interpretarii unei dorinţi generale a românilor din Orăştie şi din
împrejur". 8
În cadrul conferinţei din 22 martie, se hotărăşte înfiinţarea băncii, stabilindu-se un capital iniţial de 25.000
fi., reprezentând un număr de 500 de acţiuni Din totalul acestei sume, 10.000 fi. au fost subscrişi de cei prezenţi.
S-a redactat o circulară prin care să se aducă la cunoştinţa oamenilor "de frunte şi de influenţă din comunele
cercului", cerându-le totodată sprijinul moral şi material. Se fac cu această ocazie şi alte precizări tehnice. Alături
de Mihu şi S. Pop, semnează apelul: Ge. Baciu, 1. Lăzăroiu (comercianţi), Ge. Vinţan (timar), Sim. Corvin sen.
(croitor), N. Trif, Ioan Mihaiu (proprietar), Şt. ~rdelyi (rriedic). 9
La Conferinţa generală ce are loc în 6 aprilie 1885 {a doua zi de Paşti), se constată că iniţiativa se bucură de
un real succes, fapt ce-i determină pe iniţiatori să mărească suma stabilită iniţial, la 40-50.000 fi. Pentru partea de
capital ce ar putea rămâne neacoperită din subscrieri, dr. Mihu obţine promisiunea lui Visarion Roman, că banca
"Albina" să o acopere prin participarea sa. Acest fapt nu se va întâmpla, căci Roman moare, dar şi datorită faptului

1
·

LI. Lapedatu, Monografia ... , p. 7.

'lbtdem.
1
Ibidem, p. 15.

Conform afinuaţiei lui Ioan Mihu, după 1.1. Lapedatu, Monografia ... , p. 15.
Familia, XXI, 1885, nr. 21, p. 248.
8
Textul integral reprodus la 1.1. Lapedatu, Monografia ... , p. 16.
9
Familia, XXI, 1885, nr. 14 din 7/19 aprilie, p. 168, vezi textul integral al apelului reprodus î~ 1.1. Lapedatu, Monografia ... ,
p. 161-162.
6
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cele 800 de acţiuni au fost subscrise în întregime. 10 Apelul pentru subscriere publică de acţiuni, redactat de
Mihu la 15aprilie avea valoarea unui adevărat program economic naţionalist. 11
Încheiată la 5 mai 1885, subscrierea capitalului, se constată atingerea scopului: capitalul social era plasat
exclusiv la români. Acesta era meritul celor 7 fondatori: dr. Mihu, S. Pop, I. Mihaiu, l. Lăzăroiu, L. Bercian,
Ge. Baciu, dr. Şf. Erdelyi.
Peste trei săptămâni (26 mai 1885), are loc în sala hotelului "Szechenyi" din Orăştie, Adunarea generală de
constituire, sub preşedenţia avocatului Av. Tincu, 12 la care participă 94 de acţionari. Printre alte hotărâri, necesare
pentru intrarea în legalitate, se votează statutele - elaborate de Ioan Mihu - şi se alege conducerea băncii. În forul
diriguitor al băncii au intrat S. Pop, I. Mihu, If Orbonaş (pretor), I. Mihaiu, Sim. Corvin sen., Ge. Baciu, I. Lăzăroiu,
I. Mari an (negustor) - toţi din Orăştie, If. Dumitru - notar în Beriu, Elie Popovici - paroh în Sebişel (cu cele
mai multe acţiuni- 70), 13 Pamfilie Mihăilă- econom în Romoşel. Comitetul de supraveghere era compus din
dr. Av. Tincu (avocat), dr. Ştefan Erdelyi (medic) din Orăştie, L. Bercian- notar în Romos, X Trif şi Ge. Vinţan
(agricultori) din Orăştie. Cu ocazia primei şedinţe a Direcţiunii, S. Pop a fost ales preşedintele acesteia, iar dr. I.
Mihu directorul executiv al băncii, în timp ce l. Mihaiu a fost însărcinat cu caseria, iar Aurel Popovici-Bărceanu
a fost angajat în calitate de contabil (cu un salar de 500 fl/an). 1•
La 31 iulie 1885, directorul băncii raportează că statutele au fost aprobate de tribunal, hotărându-se ca de
la data de 1 august, "Ardeleana" să-şi înceapă activitatea. Localul băncii va fi, pentru o perioadă, o modestă sală
a şcolii confesionale, luată pe prietenie. La început nu aveau nici casă de bani, casierul l. Mihaiu, la terminarea
programului îşi ducea actele şi banii acasă.
Cât de necesară a fost această bancă, o dovedeşte solicitarea la care a fost supusă încă de la început, de către
clientela română din ţinut. Astfel, cererea mare de împrumuturi a depăşit sumele constituite la capitalizarea băncii
şi a celor rezultate în urma depunerilor, a determinat conducerea să solicite credite din partea băncii ''Albina", în
valoare de 30.000 fl. Operaţiunile numeroase pe care era nevoită să le facă determină şi o extindere a instituţiei,
dar atrag după sine şi înlesnirea unor servicii şi creşterea capitalui social, printr-o nouă emisiune de acţiuni. 16
Bilanţul pe primul an de activitate a fost încheiat cu un profit curat de 6.285 fl. Anul 1887 a fost încheiat cu un
profit curat de 7.427 fl, iar cel următor a însemnat realizarea unui beneficiu de 12.945 fl.
Neînţelegerile intervenite în sânul societăţii româneşti orăştiene, cauzate de lupta pentru influenţă la
Ardeleana, au determinat retragerea unui număr de acţionari nemulţumiţi care au pus bazele unei noi instituţii
financiare. Înfiinţată în vara anului 1901, banca Dacia avea un capital social de 100.000 cor, împărţit în 1. 000 de
acţiuni. Printre fondatori îi găsim pe avocaţii dr. A Munteanu, dr. S. Moldovan, dr. E. Draia, protopopul V Domşa
ş.a. Aceştia vor controla banca, menţinându-se mereu în conducere.
Apariţia noii bănci a avut ca efect o uşoară încetinire a ritmului de dezvoltare al "Ardelend', prin plecarea
unui grup ce deţinea un număr de acţiuni şi prin atragerea unor sume de bani de la o parte din populaţie. În cele din
urmă cele două bănci au reuşit să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de concurenţă cinstită, contribuind după
puteri la susţinerea vieţii culturale şi sociale din localitate şi împrejurimi. "Dacia" nu a reuşit, însă, să se ridice la
nivelul concitadinei sale. Dacă luăm ca referinţă anul 1913, cifra de afaceri a acesteia reprezenta 10% din afacerile
"Arde lenei".
Ca efect al rolului jucat de băncile din Orăştie, în ţinutul de influenţă s-au înfiinţat o serie de instituţii de
credit şi economii: Balomireana, Geogeana, Cugereana, Şiboteana, Jiana.
Putem spune că înfiinţarea băncii "Ardeleana" s-a urzit sub acoperişul Casinei române din localitate, care
fiinţa de la 1883. Casina oferea cadrul de întâlnire periodică a elitei româneşti din Orăştie. Planurile făcute de
15

10
11

1.1. Lapedatu, Monografia ... , p. 16.
1. Mihu, Spicuiri din gândurile mele polilice, eul/urale, economice, Sibiu, 1938, p. VII; I.I. Lapedatu, Monografia ... , p. 162-163.

Familia, XXI, 1885, nr.21 din 26 mai/7 iunie, p. 248.
!bJdem. nr.21 din 26 mai/7 iunie. p. 251.
11
' I.I. Lapedatu, Monografia ... , p. 18.
15 Bunul Econom, 1, 1900, nr. 34 din 19 aug./1 sept.
16 1.1. Lepadatu, Monografia ... , p. 19-20.
12
13
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inteligenţa românească au vizat şi investiţiile pentru sus~i~erea ef~rtului ~e emanci~are ~ultur_ală, astfel ~ă la

scurtă vreme (finele anului 1887) se iniţiază fondarea unei tipografi!. Intenţia a devemt realitate m anul urmator.
În paginile "Familid' se anunţa că "inteligenţa română din Orăştie şi giur se pregăteşte serios a înfiinţa în Orăştie
17
în combinaţie cu o librărie şi editarea unui ziar local periodic şi o tipografie română." }niţiativa e~a cu atât mai
curajoasă cu cât aici mai exista o tipografie, a lui F. Schaser, înfiinţată de prin anul 18_70. In ace~stă tipografie s~au
tipărit o parte din anuarele şcolilor de aici, mai ales în ultimul deceniu al secolului trecut. Dm 1894 ea devme
18
proprietatea lui Schaser jr., iar mai apoi a fraţilor Schuller.
Aşadar, în ianuarie 1888, S. Pop, dr. Mihu, 1. Mihaiu, dr. Şt. Erdelyi, A P. Bărceanu, 1. Haneş au convocat
19
0 conferinţă în această problemă, în localul Casinei. Cu această ocazie se stabileşte capitalul social la 50.000 fl,
20
împărţit în 200 de acţiuni a câte 25 fl!acţiune. Noua realizare a orăştienilor a fost la începuturi de un nivel
modest, deoarece unica maşină ce o aveau la dispoziţie era mai degrabă una de multiplicat, fiind acţionată manual
de un bătrân tipograf, baciul Carica. Cu timpul tipografia se dezvoltă, utilajele vor fi schimbate. Modernizarea
acesteia este dovedită de faptul că la Expoziţia cooperatorilor români de la Bucureşti din anul 1894, "Minerva"
este premiată cu medalia de aur pentru calitatea lucrărilor executate, la secţiunea internaţională. 21 Faptul că utilajele
au fost schimbate, dar totodată s-au înmulţit o demonstrează şi disponibilizarea spre vânzare a unei maşini către
grupul constituit în jurul băncii Victoria din Arad, care hotărăşte înfiinţarea unei tipografii şi editarea unui ziar
(Tribuna Poporului). Arădenii au cumpărat-o pentru suma de 5.000 cor. 22 În 1896 "Minerva" avea în dotare şase
maşini: două prese accelerate, două prese manuale mici, o maşină de perforat şi una de tăiat. La acestea se mai
adaugă peste 112 tipuri de literă şi peste 200 clişee. Datorită acestora, tipografia era cea mai ieftină din oraş,
fa când faţă cu succes concurenţei celorlalte. 23
Tot cu o parte din utilajele existente aici, A Popovici Bărcianu, principal acţionar al Institutului, îşi va
deschide o tipografie proprie ("ldeaf') în Hunedoara, în primăvara anului 1902. 24 "Minerva" va continua să
funcţioneze, dar face tot mai greu faţă concurenţei concitadinei sale "Tipografia Noua", înfiinţată în 1904 de
patru dintre fondatorii "Libertăţii" (dr. A Vlad, 1. Moţa, dr. R. Dobo, 1. 1. Vulcu).
În 1892 se deschide o nouă librărie, a sasului H. Graef, care concura pe cea a Institutului "Minerva".
Proprietarul acesteia propune conducerii firmei româneşti să facă un pact: el să rămână singur librar în oraş, în
schimbul promisiunii că tipografia nu va avea concurenţă, ba chiar mai mult el se obliga să tipărească aici toate
cele de trebuinţă. Târgui era rezonabil, căci necesarul de hârtie urma să fie achiziţionat prin intermediullibrăriei.
Colaborarea a du~at până în 1900, când Schăser şi-a deschis în localitate o tipografie dotată cu heliotip, în colaborare
cu un fotograf25 In cele din urmă, după apariţia unei tipografii susţinută de maghiari, întreprinzătorul sas se vede
nevoit să vândă tipografia şi librăria, nereuşind să facă faţă concurenţei.
La "Minerva" a lucrat şi s-a afirmat ca un tipograf de marcă P. P. Bariţiu şi care în primăvara anului 1904 îşi
va deschide tipografia "Carmen" în Cluj 26 Acesta fusese mult timp omul de bază al tipografi~i îndeplinind rolul
conducătorului, culegătorului, contabilului, casierului, "doar cu un învăţăcel. pe lângă d-sa". 27 Tot în această
întreprindere şi-au găsit locul de muncă sau doar au învăţat meserie mulţi tineri din oraş. De pildă în primăvara
anului 1895 se căuta culegător tipograf; condiţia era ca acesta să fie român cunoscător al limbii maghiare. La
1900 "Minerva" ajunsese să lucreze cu 2-3 calfe şi 2-3 învăţăcei. 28
17

Familia, XXIV, 1888, nr. 3, p. 33.
1. Iliescu, T. Istrale, Orăştie 750, p. 158.
19
Familia, XXIV, I888, nr.4 din 24 ian./5 febr., p. 45.
20
Ibidem, nr.6 din 7/19 febr., p. 71.
21
Revista Orăşliei, 1895. nr. 1.
" R. Ciorogariu, Din trecutul presei ardelene, p. 43.
ll Revista Orăştiei. II, 1896, nr. 52 din 21 dec./2 ian.
21
B.E., III, 1902, m. 17 din 3 mai.
21
Cosinzeana, III, 1913, nr. 35-36, p. 506.
26
B.E., V, 1904, nr. Il din 27 mart.
27
Cosinzeana, III, 1913, nr. 35-36 din 14 sept., p. 506.
28
Ibidem, p. 509.
18
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Afacerile tipografiei au avut un curs ascendent în ultimul deceniu al veacului trecut, dar după 1902-1903
acestea vor intra în declin. Apariţia "Trpograjiei Noi" şi transferarea unei părţi din utilaje la Hunedoara slăbeşte
mult rentabilitatea acesteia. Ea a constituit şi o sursă de venit pentru acţionarii ei, dacă avem în vedere profitul
înregistrat la sfârşitul fiecărui an din intervalul 1894-1900, pentru care avem date. Ca exemplu, arătăm aici că în
1895 (socoteli făcute din septembrie 1894-septembrie 1895) tipografia a obţinut un profit curat de 1.115 fl, în
timp ce în anul 1898 profitul curat este doar de 73 8 fl, dar sporeşte inventarul acesteia de la 3. 598 f1 (+560 f1
mobilier) în 1895, la 4.537 f1 (+709 fl) în 1898. Fondul de rezervă a fost în 1898 de 2.000 tl 29
Dincolo de acest aspect, "Minerva" îşi are însă locul şi rolul său important în contextul vieţii societăţii
româneşti din întreg ţinutul. Aici s-au tipărit pe lângă Revista Orăştiei, Bunul Econom, Libertatea (primii doi ani),
Foiţe alese, primele trei numere ale Tribunei Poporului, numeroase cărţi sau publicaţii ce se adresau în special
lumii satului românesc. (Rugăciuni pentru mângâierea celor năcăjiţi, Din isprăvile lui Huhu- de G. Marian ş.a.)
De-a lungul celor 16 ani din direcţiunea Institutului au făcut parte cel mai adesea: A Popovici Bărcian, dr.
1 Mihu, dr. Şt Erdelyi, P P. Bariţiu, Laurean Bercean, I. Moţa, V Domşa.
Ştafeta este preluată în acest domeniu de "Trpografia Nouă" înfiinţată în 1904, devenită după anul 1908
proprietatea preotului I. Moţa, editorul foilor "Libertatea", "Foaie Interesantă", Tovărăşia", iar mai târziu şi a
suplimentului "Bobârnaci ". Datorită unui bun management, acesta reuşeşte să-şi asigure bune beneficii, fapt ce-i va
permite să tipărească o serie de cărţi ale unor autori ca Il. Chendi, L. Rebreanu, Victor Bontescu, Maria Ciobanu,
G. Coşbuc ş.a. Cel mai important a fost însă faptul că aici se ti părea "Libertatea" şi suplimentele sale, care se
adresau în primul rând mediului rural. Este recunoscut de mulţi dintre fruntaşii românilor ardeleni meritul presei
poporale tipărite de Moţa. În completarea acestora, Gavril Todica, contabil al băncii "Geogeana", a tipărit în
această tipografie o serie de publicaţii ce aveau acelaşi adresant: Studii ştiinţifice ( 1910-1911 ), Paradoxe (19141916), Convorbiri ştiinţifice ( 1917-1923 ). La fel, Sebastian Bornemisa va tipări pentru perioada 1911-1914 revista
literară "Cosinzeana ".Acesta din urmă îşi deschide în localitate "Editura şi Librăria Naţională- S. Bornemisa".
La Orăştie se tipăreau în 1911 un număr de şase ziare româneşti.
Viaţa culturală din întreg ţinutul a fost dominată de activitatea Despărţământului Astrei. La arondarea din
1869, teritoriul protopopiatului Orăştiei a fost inclus în Despărţământul IV- Sebeş. Acesta îşi începe activitatea
la 18 februarie 1870, având printre fondatori pe orăştienii: Al. CI. Vlad, Mihai Dobo (avocaţi), Iacob Oros (notar),
Nicolae Bârsan (preot) ş.a. Cu timpul, tot mai mulţi orăştieni devin membri ai Astrei, dintre aceştia, în iunie 1870,
"maestru de cordovan din Orăştie, Ilie Pop, care depusese pe altarul cultural al poporului român considerabila
sumă de 100 fl. ", adică taxa de membru pe viaţă. 30
În 1888 orăştienii cer mutarea centrului despărţămâtului la Orăştie. Comitetul central transfera, însă, actul
de decizie subcomitetului despărţământului. ~ 1 Hotărârea este amânată însă, până în anul 1891, când la reorganizarea
teritoriului Asociaţiunii, Orăştia devine centrul Despărţământului IX, de sine stătător. Până în acest moment
orăştienii se orientau într-o oarecare măsură şi spre Deva, unde s~a organizat despărţământ încă din 1874. Dealtfel,
legătura cu cei de aici era un.a cu mai multe implicaţii, având în vedere că aici era reşedinţa comitatului. Solidaritatea
în acţiuni a liderilor locali din principalele oraşe hunedorene s-a făcut simţită mai cu seamă din anii 80 ai secolului
trecut Nu în puţine rânduri 1. Fodor, Av. Păcurar, M. Bontescu (din Hunedoara), Fr. Hossu Longin, I. Papiu
(Deva), R. Crainic, Ge. Şuşman (Dobra), S. Pop, L. Bercean, Av. Tincu (Orăştie) au acţionat împreună pentru
apărarea ',drepturilor naţionale ale românilor din comitat.~ 2 Strânsa legătură cu românii din Deva este dovedită şi
de intenţia de extindere a "despărţământului prin anexarea comunelor care au aparţinut fostului scaun al Orăştiei",
33
manifestată prin adresa din 3 decembrie 1887.

R.O., I, 1895, nr. 37 din 9/21 sept.; IV, 1898, nr. 37 din 12/24 sept.; B.E., III, 1902, nr. 37 din 30 sept.; V, nr. 38 din 9 oct.
Transilvania, III, 1870, nr. 16 din 15 aug., p. 199.
11
Transilvania, XVIII, 1887, nr. 9-10, p. 80.
12 Gelu Neamţu, Din lupta intelectualilor hunedoreni împotriva dualismului austro-ungar. 1881-1883, în Sarge~a, V, 1968, p.
265-284.
JJ Transilvania, XXI, 1888, nr. 9 din 1/15 mai, p. 83.
29
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Organizarea ţinutului Orăştiei într-un despărţământ distinct se datorează eforturilor făcute de intelectualitatea
de aici de a crea o emulaţie în societatea românească orăştiană. Aici avusese loc o Adunare generala a Astrei
( 1884), se înfiinţase banca Ardeleana (1885), se reînfiinţase Casina româna (1883) şi se desfăşura o intensă
activitate pe linia trasată de Comitetul de conducere din Sibiu. Dar în aceeaşi măsură, înfiinţarea de noi despărţăminte
era o grijă constantă, pentru asigurarea răspândirii în păturile cele mai largi a culturii naţionale, pentru stabilirea
unei legături organice şi uni tare între diferitele ţinuturi locuite de români. 34 Măsura organizatorică se putea justifica
şi din punct de vedere al aderenţei ideilor Asociaţiunii între locuitorii din acest ţinut. Dovadă stau datele statistice:
încă în anii 1869/70 din cei 35 membri ordinari, 21 erau din comunele arondate cercului Orăştie sau al Geoagiului,
situaţia repetându-se şi în cazul membrilor ajutători (raport 43 la 25). 35
Problema reorganizării despărţămintelor îi frământa pe mai mulţi fruntaşi locali. Despărţământul Deva
înaintase la 22 decembrie 1889 propunerea către comitatul central, de rearondare a teritoriului comitatului
Hunedoara în 2 sau 3 despărţăminte. Orăştia urma în prima variantă, de 2 despărţăminte să facă parte din
Despărţământul Devei, iar în cea de-a doua să fie despărţământ de sine stătător. 36
Comitetul central va aproba însă o altă variantă, având în vedere dificultăţile întâmpinate în activitatea
despărţămintelor hunedorene. Adunarea generală aAstrei de la Reghin din 1890 aproba proiectul propus de comitet
cu un an în urmă şi hotărăşte ca arondarea să se pună în aplicare încă din cursul acelui an. Cât priveşte
despărţămintele hunedorene, sunt prevăzute prin noua arondare un număr de 4: al Haţegului, al Devei, al Orăştiei
şi al Brad ului. 37 Pentru demarcarea şi organizarea despărţământului Orăştiei a fost împuternicit dr. 1. Mihu. JM
Totuşi, înfiinţarea despărţămintelor nu a constituit o activitate în sine, ci s-a urmărit, în ultima instanţă,
munca şi roadele muncii, modul cum ele răspundeau dezideratelor majore de ridicare la cultură a poporului.
Aceasta s-au facut prin forme specifice: biblioteci, prelegeri şi conferinţe, reprezentaţii teatrale, şezători culturale,
cursuri de alfabetizare, expoziţii de tot felul, împărţirea gratuită a unor cărţi.w
Despărţământul IX, cuprindea cercurile pretoriale Orăştie şi Geoagiu, la care se adăugase după Adunarea
generală din 1890 şi comunele Ac mar, Recătău, Saracsău (din cot. Alba Inferioară). Prin circulara nr. 9/1895 din
26 iulie, în conformitate cu scrisoarea Comitetului central nr.430/ l nov.1894 conducerea Despărţământului
arondează teritoriul în 22 de agenturi. 40 Pentru Adunările generale, fiecare agentură avea dreptul la 2 delegaţi,
care să o reprezinte oficial, pe lângă ceilalţi benevoli, iar banii colectaţi de acestea nu sunt administraţi decât de
Comitetul Despărţământului. Se mai luase hotărârea ca acea comună care va colecta cel puţin 5 fl. avea dreptul să
primească gratuit Transilvania, revista Asociaţiunii, 41 şi dobândea calitatea de membru ordinar.
Astra a desfăşurat o intensă activitate, prin despărţăminte şi agenturi, în vederea organizării a numeroase
aşezăminte culturale: biblioteci, case de lectură, cămine culturale, expoziţii, şcoli, întovărăşiri economice,
cooperative, la care s-au adăugat prelegerile poporale ţinute cu ocazia adu nărilor generale ale Asociaţiunii ori ale
Despărţămintelor, cursuri de alfabetizare etc.
Una dintre multele realizări ale Asociaţiunii a fost alcătuirea colecţiilor de cărţi, înfiinţarea şi susţinerea
bibliotecilor, surse de viaţă culturală în lupta pentru emancipare naţională a românilor transilvăneni. Biblioteca
era considerată al doilea factor de cultură după şcoală, avârid menirea de a dezvolta cunoştinţele dobândite în
perioada şcolarizării, atât cele de cultură generală dar mai ales cele economice cu aplicabilitate practică imediată
în viaţa satului 42 Despărţământul Orăştiei se evidenţiază în acţiunea de creare a bibliotecilor poporale după 1900,
34

Ibidem, VII, 1874, nr. 19, p. 225.
Protocolul şedinţei subcomitetului despărţământului Sebeş din 3 aprilie si 14 iunie 1870, în Transilvania, 1870, nr. 16 din 15
aug .. p. 199.
16
1bidem.
1
' Ibidem, p. 322: 327-328
18
Transilvania, XXI, 1889, nr. 18 din 15 sept., p. 141.
39
Vezi pe larg în Regularea mijloacelor spre ajungerea scopului Asocia,fiunii transilvane pentnt literatura română şi cultura
poporului român, Sibiu, 1871.
40
RO., I, 1895, nr. 34 din 19/31 aug.; fiecare agentură are prezentată conducerea întreagă.
1
' Ibidem, l, 1895, nr. 39 din 23 sept./5 oct.
42
E. Glodariu, Biblioteci poporale .... , în Acta MN, VI, 1969, p. 350.
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43

când pune accentul îndeosebi pe înzestra~~a acestora ~u cărţi apărute în colecţi~ Bi_blioteca_p~pora!a a Asociaţ!u;:ii.
Din acest an datează hotărârea Adunăm generale ţmute la Romoşel, de a mfimţa o b1bhoteca ambula~ta. Cu
ocazia Adunării generale din în anul următor (Orăştie), protopopul Domşa, direc~orul d~spărţ~~ânt~lm, trecea
acest deziderat Ia capitolul neîmpliniri, cerând noi fonduri pentru realizarea pr01ectulm. Menta r~ţ~n~t ~estu~
dr. A. Munteanu care donează 50 cor în acest scop 45 . Peste câţiva ani, în 1906 se înfiinţaseră agentun ş• b1?hotec1
poporale la Geoagiu şi Vi?erea: alături de cele două ~eja existe?t~, Rapoltul~M·ar~ şi Ro~os. Nou_! d1rector,
11. Popovici, raporta cu satisfacţie la Adunarea generala (Gelmar, mite 1907), ca b1bhoteca dm G~o~gm avea 6~
de cărti din care 38 broşuri erau primite de la Comitetul central, iar 22 au fost donate de G. Tod1ca, A. Roşu SI
.'
1 Henta din localitate~
Dar, ca un exemplu al grijii de a asigura o lectură uşoară şi totodată utilă săteanului, încă în 1894, direcţia
despărţământului orăştian împarte gratuit, cu ocazia adunării generale de la Vinerea (20 nov.), un număr de 50
7
cărţi poporale cu conţinut instructiv "pentru lăţirea gustului de cetire şi cunoştinţelor economiei".~ Cărţile au fost
cumpărate din banii despărţământului 48 În anul 1895, la Adunarea generală de la Şibot, se împart 115 "cărticele
poporale" de cuprins felurit.~ 9 Cu ocazia adunării generale de la Cugir (27 sept.1896) se împarte un număr şi mai
mare de broşuri ("Higiena copilului până la 7 ani", "Îmbrăţişaţi negoţul''), 50 pentru ca în anul următor. la Turdaş
să se distribuie exemplare din E. Dropp - "Comasările ", E. Bute - "Trifoiul", S. Stoica - "Higiena copilului
până la 7 ani" 51
În anul 1895, comitetul despărţământului instituie şi p(J.tru premii a câte 1O fl. pentru colecţii de poezii
poporale din comunele Beriu, Vinerea, Şibot şi Romos. 52 Cei premiaţi vor fi 1. Ciumaşiu (Beriu), V Văidean şi
învăţătorul 1. Fleşeriu (Romos), Al. Herlea şi Porfiriu Nicoară (Vinerea), învăţătoarea Ana Popescu (Şibot).
Orăştienii fac în numeroase rânduri rapoarte despre acţiunile despărţământului şi totodată susţin o propagandă
consistentă prin intermediul Revistei Orăştiei, Activităţii, Libertăţii, Foii Interesante.
Cu diferite ocazii, activitatea As/rei a însemnat şi o grijă faţă de problemele economice ale satului românesc
ardelean. Astfel că, în atenţia sa a intrat organizarea şi susţinerea morală a asociaţilor, tovărăşiilor, reuniunilor şi
însoţirilor economice şi financiare existente, îndemnând în permanenţă la organizarea lor acolo unde ele lipseau.
În aceeaşi măsură se acorda atenţie încurajării îmbrăţişării meseriilor. Astra a avut un adevărat program de susţinere
a învăţăceilor la cursuri de meserii. Sumele de bani au provenit fie din fundaţiile mari (T. Sandul, Stroescu sau alţi
particulari) sau de la unele asociaţii (Transilvania), fie din contribuţiile unor bănci sau reuniuni. Printre numeroşii
tineri care au învăţat meserii având sprijinul material al Asociaţiunii s-au numărat şi cei din ţinutul arondat
Despărţământului Orăştiei. Astfel, în 1882-1884, au beneficiat de stipendii: 1. Costea (măcelar la· Orăştie), M.
Foraşiu (măcelar la Rapolt), 1. Stoica (fotografia Ormindea), 53 iar în 1891 Inochentie Crişan (croitor la Orăştie) 5 "
Cu ocazia Adunării generale, ţinută la Căstău (6 sept. 1885) s-a votat un stipendiu de 50 fl pentru 1. Lupea, elev,
ce studia desenul. 55 În anul 1895 se instituie trei stipendii a câte 25 fl pentru învăţăcei în meseriile de curelar,
covrigar, faur sau rotar. Condiţiile puse erau foarte clare: tânărul trebuia să fie român de naştere, sub 14 ani,
absolvent de şcoală poporală cu succes bun, purtare morală bună, atestat de pâuperitate şi stare familială. 56
6

1. Iliescu. T lstrate, Orăştia- 750, p. 178.
Transilvania. 1901. nr. 5, p. 188; B.E., 1, 1900, nr. 44 din 10 nov.
45
B.E .. II. 1901. nr. 45 din16 nov.
46
Arhivele Naţionale Sibiu. Fond Astra. dos. 1907, doc. 793, f.l
4
' Loc. cit .. pach. 95, doc. nr. 29/1895.
48
RO., 1, 1895, nr. 2 din 7/19 ian.
49
Ibidem, nr. 43.
50 Transilvania, XXV, 1897. nr. 9-10 din nov.-dec., p. 244.
51
Ibidem, XXIX, 1898, nr. 2-3 din mart.-apr., p. 30.
52
RO., 1, 1895, nr. 34.
Transilvania, XV, 1884, nr. 15-16, p. 124.
54
Ibidem, XXII, 1891, nr. 5, p. 156.
55 Familia, XXI, 1885, nr. 37 din 15/27 sept.
56
RO., 1, 1895, nr. 34.
43
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Astrei i-a revenit un rol deosebit în promovarea ideilor asociaţioniste, dovadă stă şi introducerea în
regulamentele de funcţion~re ale desp~rţă.~intelor sale preveder~~ de a. î?~~ma "p?po~lla în~inţar~a de în.soţiri
între sine prin care să se aJute fiecare mdtvtd sau membru a celet msoţm m mtr.epnnd~n folos.tt?ar~ ~ AcţlUn~a
s-a concretizat la început prin constituirea Reuniunii române de agricultură dm comttatul StblUlut m februane
1888 58
Preocupările social-economice ale Astrei au fost şi trebuie înţelese ca părţi componente, unitare, alături de
celelalte actiuni din programul general al acestei asociaţii, care îşi înscrisese, la temelia întregii activităţi, promovarea
culturii naiionale. Răspândirea culturii în "straturile" cele mai adânci ale poporului era impusă Asociaţiunii şi
intelectualitătii transilvănene româneşti, nu numai de perpetuarea, în tradiţia culturală ardeleană, a unui principiu
neoiluminist,' ci şi de realitatea social-economică a epocii. În regulamentul de funcţionare al despărţămintelor,
aprobat de adunarea generală a Astrei de la Şomcuta Mare ( 1869) se preconiza, printre altele, ca: despărţămintele
trebuie să obţină maşini agricole şi să le explice modul de întrebuinţare al acestora; să insiste pe lângă şcolile
populare pentru a întemeia şcoli de "pomărit, vierit şi grădini şcolare model"; să organizeze dizertaţii populare
despre agricultură, industrie, comerţ, să îndemne poporul spre îmbunătăţirea diferitelor ramuri de industrie şi
comerţ, precum şi la înfiinţarea diverselor însoţiri de ajutorare. 59 Acţiunile au fost susţinute şi în plan practic,
conducerea despărţământului premiind în repetate rânduri sătenii care s-au evidenţiat în activităţile economice:
pentru pomărit ( 1892: 1. Fleşeriu, 1. Văidean), pentru grădinărit (1892: Maria Fleşeriu, Ioana Vasilcu 60 sau în
1899).
Astfel, comitetul Despărţământului IX şi conducătorii Reuniunii economice pun la cale o colaborare "pentru
ca mână în mână să poată lucra mai uşor spre acelaşi scop înalt care i-a condus şi pe întemeietorii acestor instituţiuni.
"În această formulă sunt organizate prelegeri în diferite localităţi (Romos - 22 oct. 1905), utilizând skiopticonul
(epidiascop ), fapt ce stârneşte un deosebit interes în rândurile poporului 61 Pentru a creşte interesul şi totodată
pentru lărgirea orizontului problematicilor atinse în aceste prelegeri, comitetul despărţământului hotărăşte în
şedinţa din 15 nov 1905 achiziţionarea a 240 diapozitive (istorie românească sau universală, istorie naturală,
cuceriri ale ştiinţei etc. )62 Colaborarea între cele două forme asociative este determinată de activarea secţiei
economice a Astrei, mai ales după anul 19046 ]
Cea mai eficientă cale de propagandă economică la sate era întrezărită de fruntaşii Astrei şi de specialiştii
secţiei economice în organizarea prelegerilor şi conferinţelor economice însoţite de demonstraţii practice, pornind
de la ideea că influenţa avântului şi a experienţei este mai mare, că trebuie dezvoltat gustul şi interesul sătenilor
pentru operele economice şi pentru aplicarea sfaturilor lor în practică, cu atât mai mult cu cât la sate exista un
număr apreciabil de analfabeţi care nu puteau veni în contact cu ideile de modernizare a agriculturii decât prin
asemenea mijloace 64
Un rol important revine dizertaţiilor susţinute cu ocazia Adunărilor generale, în acele momente în care
despărţământul se afla în contact nemijlocit cu lumea satului. Temele acestora sunt diverse: insemnătatea meseriilor
- 1. Moţa (1894); Cultivarea pomilor- 1. Fleşeriu, învăţător în Romos, Romanii şi românii- L Mihailă, învăţător
în Romoşel (1895); Observări asupra educaţiunii casnice - M. Bria, învăţătoare în Căstău (1885); Despre
superstiţiuni -Adam Basarabă, învăţător în Balornir ( 1900), Creşterea copiilor în şcoală şi acasă - L Fleşeriu
(1893), Aug. Nicoară- Despre legumărit şi pomărit, L Munteanu (învăţător, Cugir)- Despre stupărit (1896) şi
Economia rurală naţională, Nic. Voina (învăţător, Vaidei) -Despre stupărit. În timpul anului 1907 s-a stabilit un
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Transilvania, VII, 1874, nr. 19, p. 230.
N. Cordoş, Preocupări de organizare a unor reuniuni economice la românii transilvăneni în sec. al XIX-lea, în Terra Nostra
IL 1972. p. 19.
'
19
Regularea mijloacelor spre ajungerea scopului Asocia,tiunei...., Sibiu, 1869, p. 5-6.
60
Transilvania, XXIV, 1893, m. 3 din martie, p. 91.
61
B.E., VI, 1905, nr. 42 din29 oct.
61
lbidem, nr. 45 din 19 nov.
61
V Dobrescu, Din activitatea sec,tiei economice a "Astrei" (1900-1914), în Studia UBB, 1972, fasc. I, p. 94.
6<1 V Dobrescu, op.cit., p. 95.
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program consistent de prelegeri poporale astfel: la Vinerea, unde s-au ţinut referatele: C. Baciu "Folosul
pomăritului ", "Sădirea pomilor"; 1. Popovici "Folosul învăţăturii şi bibliotecilor; 1. Moţa "Neamul românesc";
la Romoşel - 1. 1. Lapedatu "Despre Asociaţiune şi Reuniunea economică", C. Baciu "Folosul pomăritului "; 1.
Moţa "Neamul românesc"; la Mada - G. Todică "Robia economică"; 1. Popovici "Folosul pomăritului" şi I
Moţa "Neamul românesc "65 .
Viaţa culturală a Orăştiei a fost completată de activitatea foarte intensă a Reuniunii de cântări, în cadrul
căreia activau mai multe variante coristice. Înfiinţarea acestei reuniuni îşi avea punctul în activităţile coristice
şcolare sau în Corul ad-hoc al bisericii. Manifestarea interesului pentru muzică în cadre organizate a fost localizată
în deceniul şapte al secolului trecut 66
Activitatea acestei reuniuni s-a desfăşurat pe două coordonate, ambele materializate în organizarea de
reprezentaţii muzicale: o dată prin manifestaţii ale propriilor coruri (de elevi, de bărbaţi/femei ori mixte; formaţii
muzicale restrânse ş.a.) ori concerte personale ale membrilor săi (de pian, vioară etc.), iar în al doilea rând prin
organizarea de concerte cu participarea unor personalităţi ale muzicii româneşti din Transilvania sau din Regat.
Dacă scopul celor dintâi era, cel mai adesea, strângerea de fonduri cu diferite destinaţii (interesul reuniunii,
pentru şcoală, pentru refacerea vreunei biserici ş.a.), cel de-al doilea venea să satisfacă nevoia de muzică bună, de
muzică cultă ori să contribuie la ridicarea nivelului de educaţie muzicală, culturală în general la orăştieni. Ceea ce
merită reţinut este faptul că la toate genurile de concerte participau şi membri celorlalte etnii din oraş.
În Orăştie au concertat de-a lungul vremii Maria Popovici, Ersilia Popovici şi Ioan Demian, compozitorul
şi solistul Iacob Mureşan, cunoscutul Ge. Dima însoţit de soţia sa şi baritonul Dim. Popovici, primadona Operei
Române, Irina Vlădaia însoţită de actorul Gr. Savu, baritonul Anastasie Popovici şi pianista Alina Scrob, N. Corfescu,
Milea şi N. Brătianu, Agata Bârsescu ş.a.
Înfiinţarea Reuniunii de agricultură din Sibiu, încercările de organizare în cadrul Astrei a unei secţiuni de
agricultură şi a unei reuniuni similare la Blaj, a mobilizat ambiţiile orăştienilor, care au iniţiat înfiinţarea unei
Reuniuni economice în Orăştie. Acţiunea a pornit de la directorul Ardelenei, dr. I. Mihu.
Adunarea generală din 3O iunie 1896 hotărăşte înscrierea în Statutele băncii a paragrafului referitor la
"înfiinţarea reuniunilor de credit şi sprijinirea lor, realizându-se astfel lărgirea cercului de afaceri al băncii" 67 În
anul 1895 la aniversarea unui deceniu de activitate al Ardelenei s-au creat două fonduri: "unul din aceste fonduri
'
era destinat pentru o reuniune a agricultorilor români din Orăştie, iar celălalt pentru o reuniune a industriaşilor
români. Aceste fonduri au fost dotate de Adunarea generală din 20 februarie( ... ) cu câte 250 fl fiecare." Cele două
fonduri vor fi unificate după întemeierea acestei Reuniuni 68 .
Elaborate, statutele Reuniunii au fost aprobate de Ministerul de Interne de la Budapesta la 11 august 189869
Aceasta îşi începe activitatea oficial pe 4 noiembrie 1899 70 . Scopul principal al reuniunii viza "promovarea înaintării
economice prin împreună lucrare." 71 Pornind de la direcţiile generale ale activităţii sale din statute "răspândirea
cunoştinţelor economice, se năzuieşte pentru introducerea îmbunătăţirilor şi înnoirilor economice ... ", ~ în cele
patru şedinţe ale comitetului din lunile noiembrie-decembrie 1899 s-a discutat în mod concret programul de
acţiune: organizarea unor prelegeri economice la sate, înfiinţarea unei foi economice, constituirea a două comisii
pentru procurarea de seminţe şi maşini agricole 73 .
Conducerea Reuniunii era asigurată în cele mai dese cazuri de membri ai conducerii băncii. De pildă dr.
Ioan Mihu a fost preşedintele acesteia în perioada 1898-1907, din care aproape trei ani a fost director al Ardelenei
7

ANS, Fond Astra, dos. 1907, doc. 793, f. 3.
Vezi pe larg la 1. Iliescu, Corul de la Orăştie, Deva, 1968.
67
I.I. Lapedani, Monografia ... , p. 42.
68
Ibidem, p. 41.
69
1.1. Lapedatu, Monografia ... , p. 2Us.
70
B.E., 1, 1900, nr. 1 din 25 dec. 1899/6 iau. 1900.
71
1.1. Lapedatu, op. cit., p. 215.
; 2 lb1dem.
n B.E , 1, 1900, nr. 1 din 25 dec. 1895/6 ian 1900.
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( 1898-1900), iar alţii 5 ani a fost preşedintele Consiliului de Administraţie ( 190 1-1906). El a fost seco~dat pentru
această lungă perioadă de preotul Ioan Moţa, care în tot acest răstimp a deţinut funcţia de secretar. In perioada
1907-1911, preşedinte a fost Ioan 1. Lapedatu, director în acei ani al băncii, după 1912 această funcţie a ocupat -o
l. Moţa.
În urma campaniei intense desfăşurate de grupul de iniţiatori, în special prin intermediul Revistei Orăştiei
şi apoi prin Bunul Econom, după aprobarea statutelor foarte mulţi români s-au înscris de membrii ai Reuniunii.
Încrezători în soluţiile pe care le propunea, în numai 6 luni de la constituire un număr de 222 persoane erau
înscrise ca membri. Aria de provenienţă a acestora era foarte mare: Romos, Romoşel, Şibot, Balomir, Vinerea,
Hondol, Certejul de Sus, Sibişel, Turdaş, Dobra, Batiz, Biţinţi, Densuş, Bulzeşti, Băcţinţi, Almaşul de mijloc,
Glod, Căstău, Hunedoara, Cugir, Sereca, Măgura, Beriu, Vinerea, Bulbuc, Balşa, Tămăsaşa, Rengeţ, Techereu,
Deva, Simeria, Băiţa, Haţeg, Sântămăria de Peatră, Silivaşu de Jos, Brad, Ţebea, Baia de Criş, Crisciori, Rişca,
Ormidea, Mesteacăn (în Zărand). Categoriile profesionale erau diverse: învăţători, preoţi, primari, notari, ţărani,
avocaţi, medici etc. Succesul s-a concretizat şi în fondul financiar, care atinge în aceeaşi perioadă suma de 1.117
cor ~ Raportul prezentat la Adunarea generală, ţinută în iunie 1901 la Rom os, evidenţia cu satisfacţie că în intervalul
14 noiembrie 1899 - iunie 1901, Reuniunea număra 2 membri fondatori (dr Mihu şi 1. Mihaiu plătitori a câte 100
cor), 29 membri pe viaţă (x25cor), 198 membri ordinari şi 36 membri ajutători. La cei 265 de membri înregistraţi
până atunci se mai înscriu cu ocazia adunării respective încă 28. Tot atunci se hotărăşte ca taxele de membri pe
viaţă şi fondatori să se adauge la capitalul intangibil, în timp ce restul taxelor de membri să fie alocate spre
cheltuire. Prin urmare bugetul rezervat cheltuielilor (achiziţionarea de seminţe, utilaje etc.) însuma 2.617 cor
(432 cor taxe de membri ajutători şi ordinari, 891 cor dobândă după fundaţiunea "Ardeleana ", 87 cor do naţia lui
Mihu, 43 cor dobânzi după depunerile Reuniunii şi 1.163 cor încasări pe seminţe). 75 Printre cei înscrişi ca membri
pe viaţă, pe lângă localnici: 1. Moţa, A P. Bărcianu, Şt. Erdelyi, V Orbonaş, E. Draia, l. Lăzăroiu, C. Baicu ş.a.,
apare şi dr. Z. Chirtop din Câmpeni sau colonelul pensionar Alexandru Lupu din Viena 76
Fondurile Reuniunii economice s-au constituit din diferite surse. În primul rând ea a beneficiat de fundaţia
mstituită pe seama sa de banca "Ardeleana ". Cotizaţiile reprezentau şi ele un izvor de venit, care însă era cel mai
adesea revărsat spre cei care le plăteau. O altă sursă de finanţare a activităţilor reuniunii o reprezentau donaţiile.
Cel mai adesea astfel de sume veneau de la "Ardeleana" şi mai rar de la persoane particulare. "Ardeleana"
donează 200 cor pentru premierea vitelor pe anul 1901, insistând pentru organizarea unei expoziţii 77 Dr. Mihu
oferă exemplul său donând diurnele sale de la şedinţele Sinodului arhidiecezan pe anul 1900, însumând 87,47
cor. 78
Un rol important în lumea rurală ce gravita în jurul Orăştiei l-a jucat Reuniunea prin organizarea prelegerilor
populare. Încă de la începuturi s-a stabilit ca prioritate, pătrunderea în satele din ţinut cu teme interesante şi mai
ales utile. Cum spunea şi dr. Mihu cu ocazia primei prelegeri: "Ear pentru a combate sărăcia, ne vom sili a creşte
în popor iubirea de lucru şi simţul de cruţare, vom mustra şi sbiciui desfrânarea şi obiceiurile rele. Vom arăta
îmbunătăţirile ce trebuiesc făcute la lucrarea pământului, la cultivarea pomilor şi la prăsirea vitelor. Vom îndemna
poporul la îmbrăţişarea meseriilor şi a negoţului.
Ne vom sili a introduce şi la noi acele întocmiri, ce cu bun succes le vedem în lucrare la alţii, precum sunt
tovărăşiile agricole, însoţirile de credit, însoţirile pentru cumpărarea şi vindere împreună, asigurările pentru viaţă,
în contra întâmplărilor păgubitoare, reuniunile de înmormântare şi ajutorare la casuri de boală, tot atâtea lucruri
folositoare de care se bucură alte neamuri mai înaintate, şi cari la noi lipsesc cu totul. În acest scop vom veni în
ajutor cu sfatul, cu pilda bună şi, pe cât ne va ajunge mijloacele, chiar şi cu ajutor în bani." 79
7
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Ibidem, nr. 9 din 27 febr./10 mart.
Ibidem., II, 1901, nr. 22 din 26 mai/8 iun.
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Ibidem, l, 1900, nr. 1 din 25 dec 1895/6 ian., nr. 5 din 31ian./l3 febr.
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Ibidem, Il, 1901, nr. 19 din 5/18 mai.
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Ibidem, l, 1900, nr. 43 din 21 oct./3 nov.
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Cea dintâi Adunare organizată pentru prelegeri populare a avut loc la Orăştie în 16/28 ianuarie 1900, având
în program pe 1. Mihaiu cu dizertaţia "Despre im7emnătatea cultivării plante lor de nutreţ, indeosebi despre folosul
cultivării trifoiului" şi pe C. Bai cu ce prezintă lucrarea "Despre lucrările de primăvară in grădina de pomi". 80 De
un succes mai mare s-a bucurat însă cea de-a doua adunare, ţinută la Balomir (1 Ofebruarie), la care participă 80-90
de ţărani şi intelectualii din comună. Încurajaţi de succes, conducătorii reuniunii au organizat săptămânal astfel de
adunări, după cele două urmând cea de la Romoşel (25 februarie) şi apoi la Şi bot (4 martie), unde participă de
fiecare dată cea. 150 de persoane. La sfârşitul adunării de la Romoşel, dr. Mihu le propune localnicilor să-şi facă
o bancă sătească (în sistem Reiffesen). 81 La fiecare adunare se prezentau câte două prelegeri. Activitatea pe această
linie a fost, în fiecare an, până în 191 O, tot mai bogată, deşi caracterul ei festiv, sărbătoresc se estompează treptat
Tematica abordată era diversificată, conducătorii reuniunii sau specialiştii invitaţi recomandau utilizarea maşinilor
agricole perfecţionate, propuneau practicarea unor metode agrotehnice noi, subliniind necesitatea dezvoltării
pomiculturii şi viticulturii, folosirea unor soiuri de plante şi rase de animale eficiente.
Programul de prelegeri a acoperit satele din întreg ţinutul Orăştiei. În anul1900, pe lângă adunările amintite
au mai fost organizate la Vinerea ( 18 mart. ), Bal şa (21 mart. ), Turdaş (8 apr. ), Sibişel (16 dec. ), în 1901 la Căstău
(17 mart.), Beriu (24 mart.), în 1902la Vaidei (17 febr.), Orăştioara de Jos (7 apr.), Pricaz (8 dec.), Turdaş (15
dec ), Biţinţ (22 dec. ).
Printre cei mai activi conferenţiari au fost preotul 1. Moţa şi învăţătorul Ioan Fleşeriu 8 ~. care străbat duminică
de duminică, primăvara şi iarna, satele îndemnând la a urma exemplele date de Reuniune. În anul 1901, după ce
a fost cumpărate uneltele agricole, aceştia duceau cu ei semănătoarea şi nu numai, făcând demonstraţii şi îndemnând
sătenii să-şi cumpere una în comun, asigurând reducere de 20% din preţ. 83 Dintre cei care participă cu dizertaţii la
adunările Reuniunii au mai fost C. Boia, V Orbonaş, N. Andrei etc.
Ideile cooperatiste au fost amplu difuzate prin aceste prelegeri, dar mai cu seamă prin paginile Bunului
Econom, organul de presă al Reuniunii, editat încă din primele zile ale anului 1900. Din comitetul de redactie
faceau parte: dr. 1. Mihu (preşedinte), Şt. Erdelyi, 1. Mihaiu, D. David şi Constantin Baicu. Proprietari-editori au
fost pentru perioada 1900-1901, Ioan Mihaiu, apoi până în iulie 1904 A.P. Bărcean, iar pentru 1905-1906 protopopul
Domşa. În intervalul 1902-1906 ziarul apare atât ca organ al reuniunii locale cât şi al Reuniunii agricole din Sibiu.
Editarea acestui periodic a fost considerat ca o necesitate de "a sta cât mai viu în atingere cu membrii
Reuniunii şi cu poporul peste tot". Scopul urmărit era lărgirea cercului celor ce aveau nevoie de informare despre
descoperirile ştiinţei, "potrivindu-le înţelesului tuturor", încercând astfel călăuzi rea sătenilor, meseriaşilor,
comercianţilor şi intelectualilor români. În articolul program se afirma că doar muncind "spre întărirea temeliilor
materiale (. .. ) să facem să înflorească pe pragul casei românilor floarea bunăstării materiale cu care mai uşor va
ajunge şi la cea culturală. "84
Pentru a atrage mai multe abonamente, având în vedere că se tipărea pe cheltuiala Reuniunii, conducerea
acesteia a hotărât fixarea unui preţ mic, dar şi acordarea unor avantaje pe care le oferea aceasta membrilor săi 8 s
Mai mult, Reuniunea hotărăşte în vara anului 1902, din dorinţa de a propaga cunoştiinţele practice în cercuri cât
mai largi, să facă 100 abonamente pe 3 luni, pe care să le distribuie gratuit în zonele locuite de români unde nu
este cunoscută revista şi activitatea sa. Atenţia mare pe care o acordau acestei căi de difuzare a ideilor cooperatiste,
a sfaturilor practice destinate sătenilor este dovedită şi de faptul că Reuniunea a suportat cele 700 cor ce reprezentau
deficitul înregistrat la editarea Bunului Econom pe anul 190086 .
80

Ibidem, nr. 2 din 8/20 ian.
Ibidem, nr. 6 din 5117 febr., nr. 8 din 19 feb./3 mart.; nr. 9 din 26 febr./10 mart.
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Reuniunea tipăreşte pe cheltuială proprie o serie de broşuri în colecţia "Biblioteca Bunului Econom"; ba
chiar autorii unora sunt renumerati. Aşa a fost şi cazul lui If. Blaga, care primeşte 100 cor onorar pentru broşura
"Despre comasare ". 87 Unele dintr~ acestea au fost răspândi te gratuit cu ocazia adunărilor organizate de Reuni~ne.
Din broşura amintită mai sus, de pildă s-au împărţit gratuit 30 ex. cu ocazia prelegerilor din Pricaz (8 dec.) ŞI 25
la Biţinţi (23 dec.1902) 88 .
Odată începută activitatea Reuniunii, "Arde le ana" pune la dispoziţia acesteia suma de 582,72 cor,
reprezentând dobânzi după fundaţiunea de l O. 000 cor. 89
Încă de la începutul anului 1900 trece la aplicarea măsurilor menite să încurajeze dezvoltarea ramurilor
economice ce erau abordate timid de români. Astfel, din suma amintită mai sus, comitetul alocă 400 cor pentru
sprijinirea pomăritului, din care urma să se achiziţioneze un număr cât mai mare de altoi, pe care să-i împartă între
membrii reuniunii. Tot din aceeaşi sumă se acordă două premii de câte 10 cor pentru acei ţărani din ţinut, membri
ai reuniunii, care vor sădi cel puţin 50 de altoi în grădina lor şi un alt premiu de aceeaşi valoare pentru o grădină
de pomi, şcolară sau comunală.
În acelaşi timp se stabileşte ca deziderat pentru acest capitol, organizarea unei grădini proprii de pomi în
Orăştie, în care să se sădească încă din primăvara anului 1900, un număr de 1.000 de puieţi, care după altoire vor
fi împărţiţi între membrii săi 90 În primăvara anului 1901 se fac demersuri către Reprezentanţa oraşului pentru a
disponibiliza în favoarea Reuniunii o suprafaţă de câteva jugăre pentru organizarea unei şcoli de pomi 91 În efortul
de a sprijini acest sector de activitate, Reuniunea va asigura an de an altoi de cea mai bună calitate, la preţuiri mai
mici, uneori gratuit pentru membrii săi. În fiecare an, primăvara şi iarna, face adrese către Ministerul Agriculturii
solicitând acordarea de altoi la preţuri mici, din pepinierele de stat. Un membru ordinar avea dreptul la altoi
gratuiţi, la fel şi membrii ajutători, care primeau un număr mai mic. 92
Pe lângă efortul de a procura altoi la preţuri cât mai accesibile, Reuniunea s-a îngrijit de achiziţionarea
seminţelor de bună calitate, în aceleaşi condiţii, vizând în special plantele de nutreţ (lucernă, trifoi, iarbă, sfeclă
furajeră etc.). Astfel, au fost contactate firme ca Manthner Pdăn şi Frammer Hermann din Budapesta, Meh/e în
Timişoara ~ Nu de puţine ori aceste seminţe au fost oferite membrilor săi sub preţul pieţei sau chiar sub preţul de
cumpărare (acordând astfel subvenţii pentru unele).
O atenţie mare se acorda şi creşterii unor rase bune de animale şi păsări de curte. În primăvara anului 1902,
Comitetul Reuniunii îşi propune să procure cel puţin 50 de ouă de găini şi 25 ouă de raţe de rasă. 9" În vederea
stimulării gospodarilor de a creşte animale de rasă hotărăşte premierea celor care achiziţionau vite din rasa Pinzgrau
sau Bern. 95 Pentru toamna anului 1902 se hotărăşte organizarea unei Expoziţii de vite la Orăştie, pentru localităţile
Orăştie, Romos, Vaidei, Romoşel, Şibişel, Căstău, Beriu, Turdaş, Pricaz, Biţinţi. Reuniunea stabileşte alocarea sumei
de 250 cor pentru 40 de premii, care aveau menirea să încurajeze crescătorii de animale. 96 În 1900 instituise 5 premii
a câte 20 cor, pentru cei care dovedesc că au achiziţionat în primăvară o viţeluşă din rasa Pinzgau sau Bem, plănuind
ca atunci "când Reuniunea va afla că are pentru cine, va aduce apoi ea însăşi un transport de atari vite ... ". 97
9
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Ibidem, nr. 23 din 2/15 iun.
Ibidem., III, 1902, nr. 49 din 14 dec; nr. 52 din 4 ian. 1903. lată câteva dintre titlurile broşurilor apărute: Despre nutreţurile
t_erbuase, cosi/urile, prepararea fânului şi păşunile; Economia porcilor. oilor. caprelor; Sămân,ta plante/ar agricole şi semănatullor.
lmbră,tişati români meseriile şi negoţul (1. Moţa); După comasare (If. Blaga); Îngrijirea plante lor agricole in cazul vegetaţiunii şi recolta
cerealelor; Zootehnia generală (creşterea, nutrirea şi îngrijirrea animalelor domestice); Agrologia (Cunoaşterea pământurilor agricole);
Agricultura generală; Cartofii/, napul, inul, cânepa, rapiţa şi cultura lor; Economia cailor. vitelor mari cornute şi bivoli/ar ş.a.
89
Ibidem, I, 1900, nr. 3 din 15/27 ian.
90
Ibidem.
91
Ibidem, II, 1901, tu. 19 din 5/18 mai.
92
Ibidem, nr. 11 din 10/23 mart.
93
Ibidem, 1, 1900, nr. 8 din 19 febr./3 mart.
9
'Ibtdem, 1902, nr. 8 din 2 mart.
95
Ibidem, 1900, nr. 6 din 5/17 febr.
96
Ibidem, 1902, nr. 34 din 30 aug.
97
Ibidem, 1900, nr. 6 din 5117 febr.
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Până în primăvara

anului 1901, Reuniunea îşi achiziţionase trei maşini agricole: o semănătoare în Il rânduri,
o grapă cu lanţ şi un gilău de fănaţe, toate în valoare de 592,97 cor, la care se adaugă şi un plug. 98 Semănătoarea
a costat 450 cor (-20% rabat), fiind produsă de cunoscuta firmă Hojjer & Schrantz 99 Ultimele două fiind
achiziţionate şi în ideea ca acestea să folosească de model pentru a-şi construi sătenii. La începutul anului 1902 se
ia hotărârea de a închiria aceste utilaje. Astfel, pentru gilău se plătea 1 cor/zi, pentru grapă 50 fiVzi, sămănătoarea
2 cor/zi, plugul25 fii/zi 100 La şedinţa Comitetului, din 28 august 1902 se hotărăşte achiziţionarea a două tăvăluge,
unul neted şi altul dinţat, să folosească de model pentru ca "economii să-şi facă şi ei." 101 Încă de la începuturile
activităţii, Reuniunea face demersuri la mai multe fabrici de maşini agricole cerând reduceri de preţ, oferind
membrilor săi să intermedieze achiziţionarea lor cu reduceri de 15-20%. 102 Astfel, se fac demersuri către Umrath
& Coo; Hofjher & Schralll::.; Allamvasutak gipjyara. 103 Ge. Oprean, funcţionar Ia "Ardeleana" îşi cumpără o
maşină de îmblătit electrică Reuniunea şi banca sprijină proiectul de a racorda şi comuna Căstău la Uzina electrică
Kaess, pentru a putea folosi maşina şi în această localitate. 10 ~ Cu timpul, eforturile Reuniunii de a convinge
comunităţile săteşti să-şi procure maşini agricole vor fi încununate de succes. În 1902 mai mulţi membri ai acesteia,
din Şibot, au cumpărat o semănătoare prin Reuniune, iar N. Herbai din Dobra a cumpărat o treierătoare, intenţionând
să achiziţioneze şi o semănătoare, Planet junior (SUA). 105
Raportul prezentat în adunarea generală a Reuniunii, ţinută la Rom os în iunie 190 1 evidenţia cu satisfacţie
că în urma eforturilor depuse de comitet, rezultat al prelegerilor poporale, în ţinutul de activitate al acesteia s-au
înfiinţat trei însoţiri de credit (Reiffeisen) în Balomir, Şibot şi Balşa şi trei reuniuni de înmormântare: Căstău,
106
Şi bot, Mada.
Succesele înregistrate de Reuniune sunt marcate şi de două evenimente ce aveau să o întărească puterea
acesteia, dar şi să-i lărgească aria de influenţă. La sfărşitul anului 1901, locuitorii Dobrei, impulsionaţi de preotul
If Morariu cer să fie organizat un despărţământ al Reuniunii în comuna lor. În acel moment erau înscrişi membri
25 de dobreni.
Un alt moment important l-a constituit hotărârea meseriaşilor români de a se încadra în această Reuniune,
activându-se astfel şi secţiunea industrială a acesteia. După eforturi îndelungate ale meseriaşilor de a-şi constitui
propria asociaţie, dat fiind faptul că cei mai mulţi dintre ei erau membri ai Corporaţiei industriale din Orăştie,
alături de saşi şi maghiari, ei hotărăsc intrarea în rândurile Reuniunii. Ministerul argumenta refuzul aprobărilor cu
existenţa în localitate a unor asociaţii ale meseriaşilor, îndemnându-i să devină membri ai acestora.
Deşi numărul meseriaşilor români era în creştere, aceştia impunându-se ca o masă destul de omogenă, nu
exista totuşi o organizare Ia nivel de ramură. Au fost, în timp o serie de încercări de agregare organizatorică, dar
acestea au eşuat. În repetate rânduri, tinerii meseriaşi au organizat serate sau reprezentaţii teatrale cu scopul
declarat de a strânge fonduri pentru o asociaţie a lor. În vara anului 1899 a avut loc o adunare în care sunt puse
bazele unei reuniuni, sub preşedinţia protopopului Domşa. Alături de acesta, în noul comitet au mai fost aleşi:
C. Baicu, P.P Bariţiu, Ioachim Muntean, N. Opincaru, D. Martin ş.a. În scurtă vreme se înscriu ca membri 72 de
meseriaşi. 107 Refuzată recunoaşterea de către autorităţi, meseriaşii orăştieni, la îndemnul dr. Mihu şi a preotului
Moţa, aceştia acceptă soluţia intrării lor în rândurile Reuniunii economice în mai 1901, constituind secţie dJstinctă.
Activitatea acestei reuniuni a fost orientată în mai multe planuri: profesional, cultural şi educativ. In raportul
pe 1905 se nota cu satisfacţie că alături de cele câteva reprezentaţii teatrale, seri de petreceri, 3/4 dintre dascălii
108

Ibidem, II, 1901, nr. 23 din 2/15 iun.
Ibidem, 1900, nr. 39 din 23 sept./6 oct.
100
Ibidem, 1902, nr. 8 din 2 mart.
101
Ibidem, 1902, nr. 34 din 30 aug.
102
Ibidem, 1900, nr. l.
103
Ibidem, 1900, nr. 8 din 19 febr./3 mart.
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' Libertatea, 1, 1902, nr. 31 din 13/26 iul.
101
Ibidem, II, 1903, nr. 16 din 19 apr./2 mai.
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B.E., 1901, nr. 23 din 2/15 iun.
107 RO., V, 1899, nr. 11 din 13/25 mart.; Cosinzeana, II, 1912, nr. 36 din 8 sept., p. 439.
1o8 B.E., II, 1901, nr. 19 din 5/18 mai.
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Şcolii de meserii din localitate erau români, pe ansamblu meseriile au progresat şi a crescut numărul sodalilor, iar
financiar balanţa a fost pozitivă (1.461cor intrate- 574 cor cheltuite) 109 Pentru a ilustra activitatea în cadrul
reuniunii amintim aici seara literară organizată pe 17 martie 1904, la care au participat 45 sodali şi 3 meseriaşi sau
reprezentaţia teatrală din martie 1902 la care s-a încasat 249 cor, ori cea din noiembrie 1905 la care s-a încasat 216
cor 110 Grăitor pentru interesul acestor acţiuni este şi implicarea unui număr mare de tineri. Astfel, cu ocazia unei
reprezentaţii teatrale din martie 1901, numai într-o singură piesă de teatru (Sărăcie lucie- If Vulcan) au fost
distribuite 14 persoane, dintre care 7 erau doamne sau domnişoare din localitate. 111
Reuniunea economică a inclus în colaborarea sa cu Despărţământul Astrei şi preocupările meseriaşilor
organizând, printre altele, proiecţii cu "skiopticonul" 112 Meseriaşii, la rândul lor, au luat parte într-un număr
foarte mare la expoziţia organizată cu prilejul Adunării generale a Astrei din 1913, organizată la Orăştie. 113
În ultimii ani ai secolului trecut, printre preocupările de organizare a vieţii economice a românilor orăştieni,
dr. Mihu era interesat de crearea unei societăţi pentru asigurarea animalelor. Astfel că, pe lângă proiectul Reuniunii
economice, care avea menirea de a-i îndruma şi sprijini pe ţărani pentru o activitate economică cât mai rentabilă,
acesta se gândise şi la o societate de asigurare care să vină în sprijinul crescătorilor de animale. Liderul orăştian,
"urmat de Moţa şi A.P. Bărceanu, au prezentat unei mari adunări un plan de statute pentru o societate de asigurare
a vitelor" 114 Dar pentru moment totul rămâne în fază de proiect. În vara anului 1902, iniţiativa este reluată,
considerându-se o necesitate crearea acesteia, căci astfel de reuniuni lipseau în mediile româneşti. În redacţia
Libertăţii a fost conceput şi apoi publicat în paginile acesteia proiectul de statut. 115 Scopul acesteia era de a oferi
un ajutor în caz de moarte sau de întâmplări neprevăzute. Membri puteau deveni orice cetăţean din Orăştie, care
îşi declară toate vitele şi caii. Se aprecia că sunt necesari cel puţin 500 de membri, cu un număr de 1. 500 vite, iar
în eventualitatea unei dezvoltări, se puteau organiza secţii sau despărţăminte cu câte 2.500-3.000 vite, în funcţie
de teritoriu. Fiecare membru urma să plătească la înscriere 35 cr./vită şi era obligat să anunţe în timp de 24 de ore
în scris paguba. Pentru constatarea pagubei se instituia o comisie din 2 membri de încredere, însoţiţi de un preţuitor
jurat de la comună. În caz de epidemie, proprietarii nu primeau decât jumătate din valoarea reală a animalelor
pierdute. În astfel de împrejurări, reuniunea nu primea membri noi, dar îşi asuma şi angajarea unui medic veterinar
în caz de epidemie 116.
Conducerea reuniunii urma să fie asigurată de un comitet (preşedinte, vicepreşedinte, secretar, casier şi 7
membri), alegându-se în fiecare comună câte un bărbat de încredere 117•
Pe 7 iulie, a fost convocată Adunarea de constituire a Reuniunii, sub semnătura a 25 de fruntaşi locali:
dr. Mihu, dr. A Vlad, dr. Dobo, 1. Fleşeriu, C. Baicu, A.P. Bărcianu, D. David, Moţa, 1.1. Vulcu ş.a. 118 . La adunare
iau parte învăţători, preoţi, ţărani din 25 comune din ţinut, care dezbat statutele. Se hotărăşte fonnarea unei
comisii (Mihu, Vlad, Moţa, Dobo, Branga) care să studieze. şi să completeze statutele cu recomandările sau obiecţiile
participanţilor 119

La sfarşitul anului 1906, doi hunedoreni, Vasile C. Osvadă (directorul Agricolei) şi Petru Şinca (directorul
Corvinienei), pornesc prin prelegeri şi prin ziarul Tovărăşia, în zona Hunedoarei, 120 o campanie, arătând sătenilor
foloasele şi felul asigurării vitelor. Rezultatul este clar: se remarcă un curent favorabil înfiinţării unei reuniuni de
109

Ibidem. VII, 1906. nr. lO din 18 mart.
Ibidem, V, 1904, nr. 11 din27 mart.; III, 1902, nr. 8din2 mart.; VI, 1905, nr. 47 din 3 dec.
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Ibidem, II, 1901, nr. 6 din 2/16 febr.
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Libertatea, VII, 1908, nr. 42 din 4/17 oct.
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Ibidem, XII, 1913, nr. 45 din 12.25 sept.
Tovărăşia, VI, 1911, nr. 10.
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Libertatea, 1, 1902, nr. 25 din l/14 iun.
116
Ibidem, 1902, nr. 25 din l/14 iun.; nr. 26 din 8/21 iun.; nr. 27 din 15/28.
1
~' Ibidem, 1902, nr. 27.
118
Libertatea, 1902, nr. 27.
119
Ibidem, 1902, nr. 29 din 12 iulie.
120
Ziar editat de Osvadă la Hunedoara şi preluat la scurtă vreme după aceea de Moţa, care suportă editarea acestuia ca supliment
al Libertătii, fondatorului rămânându-i sarcina redactării.
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profil. 121 Proiectul va fi preluat şi pus în practică de Osvadă şi Moţa. Colaborarea dintre cei doi începe în momentul
în care proprietarul foilor Libertatea şi Foaia Interesantă îi propune celui dintâi să tipărească ziarul economic ce
apărea la Hunedoara. Animaţi de aceleaşi idealuri, cei doi au dublat campania de presă cu o suită de adunări
publice, organizate la început în localităţile din imediata apropiere a Orăştiei şi Hunedoarei ajungând în cele din
urmă să depăşească graniţa comitatului 122 Demersurile celor doi au avut şi sprijinul dr Mihu, care spunea:
"muncind pentru tovărăşii şi pentru crearea de centrale pe seama acestor tovărăşii - este doar cel mai bun lucru,
ce-l putem face astăzi - în starea în care ne aflăm". 123
Adunările ţinute in mijlocul sătenilor se înmulţesc în timpul sărbătorilor de iarnă ale anului 1907. Atunci
avusese loc, cu participarea mai multor fiuntaşi din comitat, o adunare pentru constituirea acestei reuniuni, convocată
din iniţiativa celor doi, Osvadă şi Moţa. Acum se pun, cu adevărat, bazele "Însoţirii pentru asigurarea economilor
in contra pagube/ar in l'ite ", comitetul provizoriu având următoarea formulă: VC. Osvadă (director), ţăranii
Ir. Boca şi D. Rob, dascălul C. Baicu, preotul Moţa. Acum se discută şi organizarea unei "Centrale pentru
tovărăşii la Orăştie", pe baza unui proiect de statut lansat la sfârşitul anului 1907.'25
Din acest moment iniţiativa acestora depăşeşte cu mult graniţele comitatului prin participarea lui Osvadă şi
Moţa la adunările din Coşteiul Mare, Mercurea, Ludoş, Sebeşul săsesc, Cusuiş (lângă Beiuş) etc. Cei doi îi atrag
in eforturile lor pe G. Todica şi pe medicul veterinar Traian Iarca, (colaboratori ai Tovărăşiei). 126 Un ajutor important
îl va da şi dr. A. Vlad, pe atunci deputat în Parlamentnl de la Budapesta 127
În noiembrie 1909 au fost înregistrate statutele "Reuniunii proprietarilor de vite din Orăştie". Succesul a
fost unul foarte mare, dovadă că la prima adunare generală ţinută în 3Oseptembrie 1911, bilanţul era deosebit: la
sfarşitul anului 191 Oavea 2.363 membri, plătind despăgubiri în valoare de 9.752 cor; în septembrie 1911 numărul
membrilor trecea de 5.000, iar în intervalul 10 mai 1910-30 septembrie 1911 despăgubirile plătite ajunseseră la
29.003 cor şi 6.000 pagube contractate şi vite asigurate în valoare de peste un milion de cor 128 Osvadă facea
cunoscută, prin Tovărăşia, existenţa în 1912 a 16 tovărăşii ocazionale de asigurare a vitelor. 129
Tot pentru a proteja din punct de vedere economic populaţia românească din Orăştie şi chiar din imprejurimi,
l. Mihu lansează în Sinodul protopopiatului Orăştie propunerea înfiinţării unei reuniuni de înmormântare "în
scopul de a scuti poporul, pe care îl află mai de multe ori nepregătit la ceasuri de moarte şi îl aruncă în braţele
cămătarilor". 13° Ca urmare, timp de 4 săptămâni, învăţătorul 1. Branga şi 1. Moţa au dus o muncă de lămurire
printre orăştieni, fie în adunări ţinute la şcoală, fie în particular, asupra foloaselor unei asemenea reuniuni. În tot
acest timp au făcut şi înscrieri de membri, reuşind să atragă peste 300 persoane. 131 În localitate exista o reuniune
săsească identică, la care erau înscrişi şi românii mai înstăriţi. Sim. Corvin sen. a ajuns chiar preşedintele acesteia. 132
Deşi constituită în noiembrie 1896, aprobările de la minister sosesc doar în primăvara anului 1897. Scopul
era, "foarte creştinesc şi umanitar: se întovărăşesc un număr oare care de cetăţeni, de orice neam şi religiune, în
scopul, ca atingând neîncongiuratul şi neînduratul bici al morţii, pe vreunul oare care dintre ei, toţi soţii lui rămaşi
în viaţă să vină întru ajutor rămăşiţelor ortacului răposat, cu o sumuliţă oarecare, pentru a putea înmormânta în
124

I, 1906, nr. 20.
Vezi V Orga, Câteva aspecte ale colaborării dintre!. Mo,ta şi VC. Osvadă, în Corvineana, I, 1995, p. 207-218.
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Tovărăşia, II, 1907, nr. 8.
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~ Ibidem, III, 1908, nr. 2.
125
V. Orga, în Corvineana, p. 213.
116
lbidem.
121
A.M.N.U. Alba Iulia, fond G. Todica, dos. scrisori, inv. 3259/h (l. Moţa către G. Todica, la 19 ocl. 1908).
128 La acea dată Reuniunea lucra în peste 300 de comune împărţite în 4 grupe. Prima grupă cuprindea membrii din cornitatul
Hunedoara, grupa a II-a: localitătile din comitate1e Alba Inferioară, Sibiu, Făgăraş, Tâmava Mare, Tâmava Mică, Cluj, Turda Arieş,
Odorhei; grupa a III-a comitatele: Bistrita Năsăud, So1noc Dobâca; grupa a IV-a: Caraş Severin, Timiş, Bihor şi ca întregire Braşov;
Tovărăşia, VI, 1911, nr. 11.
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Tovărăşia, 1912, nr. 22 din 10 aug.
130
R.O., I, 1895, nr. 10 din 4/16 mart.
131
Ibidem, II, 1896, nr. 48 din 23 nov./5 dec.
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Ibidem, I, 1895, nr. 6 din 4/16 febr.
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chip cuviincios, frumos, pe răposatul, fără ca şi aşa întristaţii rămaşi după cel mort, să fie nevoiţi a face poate
datorii, la măsar, la prăvălier, la preot etc., pentru cele de lipsă la trista întâmplare."
Sunt necesari 300 de membri, care plătesc la intrare câte l fl, constituindu-se fondul de rezervă. De aici, la
momentul decesului unuia dintre membri, fiecare contribuie cu un ajutor de 30 creiţari (în total 90 fl). Din suma
totală strânsă cu această ocazie, 50 fl se dau urmaşilor celui răposat, restul sumei (40 fl) se opresc pentru celelalte
cheltuieli ale Reuniunii. 133
Ajutoarele urmează să crească de la caz la caz. Cea mai mică sumă se primeşte la cel dintâi membru mort:
50,25 fl, urmând să ajungă la 125 fl, în cazul celui care a plătit contribuţii la moartea a 300 de membri. Peste 300
de contribuţii nu se mai plăteşte.
Paragraful 7 din Statut prevede ca din fiecare poliţă achitată urmaşilor să se reţină 5 fl pentru constituirea
unui fond de rezervă, dar care, cu timpul, s-a decis să fie transformat în fond de binefacere, cu menirea de a
asigura creşterea interesului pentru reuniune (înfrumuseţarea curţii bisericii, a bisericii, a cimitirului, procurarea
de cărţi şi haine pentru orfani). 134
Conducerea Reuniunii a avut ca primă formulă pe: dr. 1. Mihu (director), 1. Moţa (secretar) 1. Branga
(casier), A.P. Bărcianu, dr. S. Moldova, L. Bercean, P. Belei, 1. Lăzăroiu, C. Baicu, N. Trif, 1. Ţărean, V Romoşan,
I. Heiuş, N. Rozol, D. Rob.
Reuniunea s-a bucurat de succes în rândurile orăştienilor, numărul doritorilor fiind mereu în creştere. La
începutul anului 1898, după mai bine de un an de activitate, numărul membrilor fiind de 336, iar alţii înscriindu-se pe
lista de aşteptare, pentru vacantarea de locuri. Dintre cei înscrişi în acest interval, şase au decedat, iar patru s-au
retras. La puţin timp se creează premisele organizării unei noi secţiuni a reuniunii. 135 Cei interesaţi nu sunt numai
orăştienii, ci şi din rândurile locuitorilor satelor învecinate. În decursul anului 1899 se organizează şi cea de-a
doua secţiune. Reuniunea avea în total 600 de membri, iar numărul lor era în creştere. Cu ocazia Adunării generale
din 190 1, se hotărăşte înfiinţarea unei a treia secţiuni, estimându-se existenţa a încă 300 de posibili membri,
înregistrându-se deja 200 de cereri. 136 Până la următoarea adunare, se înscriseseră 260 de membri pentru noua
secţiune. m Cum acest număr nu a mai putut fi ridicat, ba chiar unii dintre cei înscrişi nu şi-au mai plătit taxele de
intrare, în iulie 1902, se hotărăşte rămânerea la formula cu două secţiuni, ridicându-se numărul de membri la 360/
secţiune. 138 Astfel că, la începutul anului 1903 erau înscrişi în cele două secţiuni, un total de 720 membri, alţii 20-30
aflându-se mereu pe lista de aşteptare. 139 Încă de la început în rândurile membrilor acestei reuniuni s-au numărat
pe lângă români şi saşi, maghiari, evrei din Orăştie şi împrejurimi. 140
Stoparea creşterii se datorează în mare măsură faptului că în comunele mai mari din ţinut încep să se
organizeze reuniuni similare. Numărul mare de membri a însemnat implicit şi o creştere a averii Reuniunii. Dacă
la începutul anului 1898 erau înscrişi 336 membri şi se contabilizează o avere de 654 fl (au intrat 1.019 fl şi au
ieşit 365 fl), 141 în ianuarie 1900 se ridică la peste 3.000 cor. 142 Reuniunea acordă în intervalul dintre înfiinţare şi
până la sfărşitul anului 1902, ajutoare în valoare de 5. 000 cor. 143 Aşa după cum era prevăzut în statut în cazul
membrilor fără urmaşi, în 1898, de pildă, Reuniunea şi-a asumat înmormântarea membrului său, Nicolae Gavrilă.
Exemplul Reuniunii de la Orăştie este luat atât de comunele din imediata vecinătate, cât şi cele mai
îndepărtate. Prin urmare, în vara anului 1900 la Ma da (cercul Geoagiului), cu participarea sătenilor din Balşa,
144
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Ibidem. 1896, nr. 48 din 23 nov./5 dec.
B. E., 1, 1900, nr. 29 din 15/28 iun.
131
RO., IV, 1898, nr. 5 din 30 ian./ll febr.
136
B.E., II, 1901, nr. 40 din 29 sept./13 oct.
137
Ibidem, III, 1902, nr. 5 din 9 febr.
138
Ibidem, 1902, nr. 26 din 5 iul.
139
Libertatea. II, 1903, nr. 6 din 8/21 febr.
140
B.E., 1900, nr. 28 din 8121 iul.
141
RO., V, 1899, nr. 5 din 30 ian./ll febr.
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B.E., 1901, nr. 4 din 20 ian./2 febr.
143
Libertatea, 1903, nr. 6 din 8/21 febr.
144
RO., 1898, nr. 7 din 14/26 febr.
134

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

17AŢ..f PUBLICA. J7,.JŢ.,f PR11:4TĂ

112

Ardeiu ş.a., la îndemnurile şi sub îndrumarea lui Moţa, ia fiinţă o astfel de reuniune. La scurtă vreme, în octombrie
1900 sunt puse bazele unei asociaţii similare în Căstău, cu participarea locuitorilor Şibişelului. Iniţiativa preotului
Nicolae Andrei a fost susţinută de Moţa şi 1. Branga. O a treia se înfiinţează la Vinerea, la îndemnul dr Mihu, iar
la timp scurt constituindu-se o alta la Şibot, cu participarea balomirenilor, din iniţiativa preotului Sim. Secărea şi
cu colaborarea celor doi orăştieni Moţa şi Branga. 145
Orăştienilor, datorită propagandei pe care o fac acestei forme de asigurare socială- mai ales prin ziarele lor
Revista Orăştiei şi Bunul Econom - le sunt solicitate statutele şi îndrumări din Hondol, Mahala (Bucovina),
Cugir, Haţeg, Brad, Sâmbăta de Sus, Romos, Romoşel, Bozeş, Rângheţ. Nu în toate dintre aceste localităţi s-a
materializat intenţia ori nu în toate în care s-au înfiinţat au şi funcţionat cu succes Unele dintre reuniunile fondate
au avut probleme cu aprobarea activităţii lor de către oficialităţi, cum a fost şi cazul celei de la Căstău ale cărei
statute au fost respinse pe motiv că taxele sunt prea mari, dar şi pentru cuvântul "român" din titulatură. 146
Reuniunea română de înmormântare din Orăştie şi-a îndeplinit misiunea din toate punctele de vedere, dar
mai ales în dimensiunea sa socială. Oameni săraci - scria Bunul Econom - care altfel n-ar fi avut cu ce să fie
îngropaţi şi "lăsau în glod de datorie săraca lor familie, fiind membri ai Reuniunii de înmormântare, sunt îngropaţi
cu cinste, mulţi cu amândoi preoţi, şi pot plăti la preoţi, la măsar, la boltă, la clopotar, tot, tot, şi le mai şi rămâne
ceva, prin ce le e mult alinată durerea morţii ce i-a ajuns." 147
Începând cu deceniul 9 al secolului trecut, în Orăştie s-a dezvoltat o intensă viaţă românească, ce se manifesta
în toate compartimentele societăţii. Societatea românească a evoluat şi a determinat acumulări în toate planurile,
care i-au permis o manifestare politică consistentă în cadrul mişcării naţionale.

ROMANIAN LIFE IN ORĂŞTIE UP TO 1918
(Abstract)
Orăştie was one of the most illustrative towns in Transylvania for illustrating the "migration" process on

the one hand and the economic and cultural development ofthe people within the "fortress".
The Romanians have had - step by step - a proper economic life based on Romanian financial investment.
They had created specific frameworks so as their institution should be competitive in the "economic" struggle to
those of Hungarians and local Gem1ans in Orăştie. Their attention is also kept by culturallife.
As a consequence, Romanians from Orăştie had their own banks (Ardeleana-1885, Dacia-190 1), partnerships
(Economic Reunion-1889, Burial Reunion-1898, Chorus, Minerva Printing Institute-a stock institution, Cow·
Owners Reunion, Romanian Casina); they published newspapers and magazines (Revista Orăştiei, Bunul Econom,
Activitatea, Libertatea, Tovărăşia, Cosinzeana and so on).
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B.E., 1900, nr. 31 din 29 iul./ll aug.; nr. 40 din 30 sept./13 oct.; nr. 42 din 14/27 oct.
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Ibidem, n.t. 42 din 14/27 oct.; II, 1901, nr. 4 din 20 ian./2 febr.; trr. 24 din 9/22 iun.
147
Ibidem, nr. 28 din 8/21 iul.
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evreie§ti

din
Sălaj

în perioada interbelică
Grigore BUDA

Este cunoscut faptul că evreii au constituit de-a lungul timpului un grup etnic cu un pronunţat caracter
urban. Situaţia este specifică şi României, dar, cu anumite particularităţi rezultate din nivelul general de urbanizare
relativ scăzut al ţării, chiar şi în perioada interbelică. Sălajul interbelic este ilustrativ în acest sens.
Astfel, conform recensământului efectuat în 1930 1 populaţia totală a evreilor din Sălaj era de 13754locuitori
(aproximativ 4% din total). Datorită faptului că judeţul avea doar trei mici oraşe ( Zalău, Şimleul Silvaniei,
Carei), populaţia evreiască urbană era doar de 4391locuitori (31,92% din totalul populaţiei evreieşti). Dacă luam
însă, în considerare şi alte patru localităţi cu un caracter pre-urban, respectiv Tăşnad, Valea lui Mihai, Cehu
Silvaniei, Jibou unde locuiau în total 3549 evrei (25,8 % din totalul populaţiei evreieşti din judeţ) situaţia se
schimbă. Cumulând datele de mai sus reiese că în cele trei oraşe şi patru localităţi pre-urbane ale judeţului locuiau
7490 evrei, acestea însemnând 57,72% din totalul populaţiei evreieşti a judeţului.
Interesantă este repartiţia populaţiei evreieşti în cele trei oraşe. Astfel, la Zalău, reşedinţa de judeţ, locuiau
doar 429 evrei (5, 19% din populaţia totală a oraşului), la Carei locuiau 2394 evrei (14,92%) şi la Şimleul Silvaniei
erau 1526 evrei (20,48 %).
Această situaţie are desigur, radăcini istorice, dar, şi cauze mai apropiate. Un exemplu ar fi faptul că la
Zalău autorităţile locale refuzau să fixeze ziua de târg saptămânală, vinerea, pentru a da posibilitatea astfel şi
evreilor să participe. La Şimleul Silvaniei, în schimb, ziua de târg este, până astăzi, vinerea. Aceasta explică,
parţial, procentul mare (20,48 %) al evreilor în oraş.
Viaţa evreiască în oraşele sălăjene era una intensă atât din punct de vedere economic cât şi social sau
cultural. În această lucrare vom insista mai mult pe câteva aspecte sociale întâlnite în comunităţile evreieşti
urbane din judeţ.
Principala formă de organizare a evreilor a fost desigur, comunitatea cu atribuţii diverse, de la cele religioase
la cele cu caracter social sau educativ. Pe lângă aceasta au mai activat, însă, şi alte organizaţii, unele cu specific
evreiesc, altele putând fi întâlnite şi la ceilalţi locuitori ai oraşelor. Din prima categorie, cea a organizaţiilor cu
specific evreiesc, amintim organizaţiile sioniste şi "Societăţile de înmormântare". Documente de arhivă ne arată
că la Şimleul Silvaniei şi Zalău, (dar în mod sigur şi în alte localităţi) au activat organizaţii sioniste precum
"Uniunea fetelor evreiceAviva" şi "Uniunea băieţilor evreiBarissia". 2 Desigur, scopul principal al acestor organizaţii
a fost promovarea ideilor sioniste şi susţinerea materială a sionismului, dar, nu au lipsit nici scopurile caritabile,
de ajutorare a celor săraci, în special copiii şi bătrânii. Pentru a-şi atinge aceste scopuri, erau organizate periodic
întâlniri, spectacole, serate dansant, ocazii cu care erau adunate fonduri însemnate. Nu lipseau de la aceste întâlniri
nici momentele culturale. Pot fi ilustrative în acest sens programele unor acţiuni din 1925 de la Şimleul Silvaniei.
Cu ocazia comemorării morţii lui Theodor Herzl, fondatorul mişcării si oniste, organizaţiile "A vi va" şi "Barissia"
Recensământul general al României: 1930, Bucureşti,1938, voi. II p. 348-393,713-717.
Arhivele Naţionale Sălaj, Fond: Prefectura judeţului Sălaj, Prefect-Administrativ, dos. nr. 7950/1925 f.l, dos. nr. 14416/1925,
f. 1, dos. nr. 7884/l925 f.l.
1
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au organizat o întâlnire al cărei program conţinea: 1) un cuvânt rostit în memoria lui Theodor Herzl; 2) recital de
poezie: "Muma lui Ştefan cel Mare" şi "Mesias"; 3) concert de vi olină; 4) un moment dramatic ("Cei doi călători"). 3
La unele manifestări erau invitaţi şi oaspeţi din oraşele mai mari din apropiere ca de exemplu poetul Ioan Giskalai
din Cluj 4
Au activat în perioada interbelică şi un număr de organizaţii evreieşti cu scopuri caritabile, ca de exemplu
"Reuniunea femeilor izraelite" sau "Reuniunea fetelor izraelite", întâlnite atât la Zalău cât şi la Şimleul Silvaniei.
"Reuniunea femeilor izraelite" din Şimleul Silvaniei a fost înfiinţată încă din 1870 cu scopul de "a da
ajutor celor săraci". Statutul său a fost reconfirmat în 1924. În 1934 "Reuniunea femeilor izraelite" avea un număr
de 62 de membre iar preşedinte era soţia lui Ignaţiu Frankovici. 5
"Reuniunea fetelor izraelite" din Şimleul Silvaniei avea în 1934, 32 de membre. Printre cele care au condus
organizaţia s-au aflat Stern Aurelia, Laura Frankovici şi Fried Terezia. 6
Organizaţia similară a fetelor evreice din Zalău avea în 1939, 22 de membre, ea fiind condusă de Amalia
Margulies. 7
Colectarea de fonduri destinate în special bătrânilor şi copiilor săraci ai comunităţii se facea în mod similar
cu colectarea de fonduri iniţiate de organizaţiile sioniste: serate dansante, spectacole etc. La Zalău, locul de
desfăşurare al acestor acţiuni era hotelul "Ridwal ". Este interesant de amintit faptul că fondurile obţinute erau
destinate uneori, susţinerii financiare a studenţilor evrei plecaţi din România la studii în străinătate (Italia, Austria,
etc V
Organiza~i cu un specific aparte erau cele de întrajutorare a meseriaşilor evrei. La Jibou documentele de
arhivă menţionează "Reuniunea de ajutor a bolnavilor şi funebrale Poa/e Czedek", 9 iar la Şimleul Silvaniei
"Reuniunea Poa/e Czedek Kathora". 10 Din statutul acestei din urmă organizaţii, reiese că scopul ei era de a da
ajutor membrilor săi "prin sfaturi" referitoare la exercitarea profesiunii, ajutorarea materială a membrilor bolnavi
sau incapabili de muncă, promovarea religiei mozaice şi a vieţii religioase între membrii săi etc.
Desigur, numărul organizaţiilor evreieşti din judeţ a fost mai mare, iar activitatea acestora mult mai vastă.
Cercetările de arhivă viitoare vor scoate la iveală noi documente care vor îmbogăţi cunoaşterea istoriei mai vechi
sau mai noi a acestei "minorităţi uitate" a Transilvaniei.
***

În finalul acestei succinte prezentări a unor organizaţii evreieşti ce au activat în localităţile din judeţul Sălaj
în perioada interbelică se impun câteva remarci.
Exilul evreiesc îndelungat şi statutul juridic pe care evreii I-au avut, au dat naştere la forme de organizare
specifice, forme în care se puteau distinge încă de timpuriu elemente a ceea ce astăzi numim "societate civilă".
Fără sprijin şi protec~e din partea statului, trăind în condi~i de cele mai multe şi vitrege evreii s-au organizat, şi-au
creat instituţii care să suplinească ceea ce pentru alţii realiza statul. Şi-au creat instituţii cu scopuri religioase,
culturale, sociale. Distrugeau germenii societăţii civile în cadrul "comunităţii", principala formă de organizare
evreiască, ale cărei atribuţii erau aşa cum am mai arătat de la cele de ordin religios la cele de ordin social şi
educativ. Dar, şi mai mult se întrevede "societatea civilă" în acele organizaţii cu caracter caritabil şi de întrajutorare.
Existenţa acestora mai demonstrează şi faptul că "evreul bogat" este de multe ori un clişeu rămas până astăzi. Au
existat desigur, şi evrei bogaţi, dar nu lipseau nici acei care aveau nevoie de compasiunea şi ajutorul semenilor lor,
ajutor pe care evreii au ştiut să-l dea în virtutea comandamentelor biblice. Azi, când, în România post-comunistă
se încearcă reconstrucţia societăţii civile şi regăsirea solidarităţii umane, putem găsi un model în societatea evreiască
care până nu demult putea fi întâlnită şi pe aceste locuri şi care, din păcate, a avut un destin atât de tragic.
1

Ibidem, dos. nr. 14416/1925 f. l.
Ibidem, loc. cit.
5 Ibidem, Fd. Instituţii de asistenţă socială dos. nr. 7908/1939 f. 28.
6
lbidem, dos. nr. 7908/1939, f. 37.
7
Ibidem, Fd. Primăria oraşului Zalău, dos. nr. 30/1940, f. 95.
8
lbidem, f. 71.
4
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SOCIAL ASSISTANCE IN JEWISH DIASPORA
JEWISH COMMUNITY IN SĂLAJ DISTRICT
BETWEEN THE FIRST AND THE SECOND WORLD WAR
(Abstract)

The paper's aim is to reveal some aspects regarding the charity activities within Jewish community in Sălaj
during the First and the Second World War. Similar organizations are known in urban space: Zalău, Şimleu
Silvaniei, Cehei and were initiated by women and young girls from the community. Jewish craftmanships had
also charity activities (annexes ofthis study are relevant).
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Preocupări cultural-ştiinţifice şi

sociale

ale
Centrului studenţesc "PETRU MAIOR" 1918-1925
Ana-Maria STAN

O dată cu infaptuirea idealului unităţii naţionale româneşti - prin hotărârile luate la Alba Iulia, Chişinău,
validate de conferinţa de pace de la Paris - se trece la perioada integrării noilor provincii în statul
român. Pentru a conferi stabilitate şi trăinicie României Mari, toate domeniile vieţii sociale, politice, economice,
culturale şi artistice trebuiau regândite într-un mod armonios şi organic.
În plan cultural, înfiinţarea în Transilvania a unei instituţii de învăţământ superior în limba română reprezenta,
incontestabil, o necesitate stringentă a momentului, fiind de altfel un deziderat urmărit cu abnegaţie începând cu
Cernăuţi şi

generaţia paşoptistă.

În 1919, autorităţile româneşti decid să preia universitatea maghiară ce exista la Cluj din 1872 şi s-o
transforme într-o unitate de învăţământ adaptată realităţilor momentului.
În urma activităţii susţinute şi laborioase, ades chiar tensionate, a Comisiunii universitare (condusă de
Sextil Puşcariu) ce s-a desfăşurat pe tot parcursul verii anului 1919, se reuşeşte crearea tuturor condiţiilor pentru
ca Universitatea română din Cluj să-şi deschidă porţile'. Prin decretul Consiliului de Miniştri nr. 4031/ 1919, la
data de 1 octombrie 1919 se înfiinţează cea de-a treia universitate din statul român, cea din Cluj, primul ei rector
fiind Sextil Puşcariu. În data de 3 noiembrie 1919 are loc deschiderea cursurilor, hotărându-se primirea din oficiu
a tuturor studenţilor aflaţi anterior la Cluj, lângă care sunt selectaţi să se adauge mulţi alţi tineri care doreau să
urmeze studii superioare în limba română. Numărul final al studenţilor pentru primul an de activitate va atinge
cifra de 18 71, depăşind orice aşteptări 2 •
Confruntaţi cu noul cadru instituţional, studenţii devin conştienţi că "trebuie să organizeze un centru
studenţesc care să reprezinte şi să îndeplinească cu toată autoritatea interesele studenţimii" 3 Primul pas va fi
facut prin constituirea societăţilor pe facultăţi (litere şi filozofie, drept, medicină, farmacie, ştiinţe), în data de 13
noiembrie 1919, acestea având drept scopuri declarate apărarea intereselor profesionale ale studenţilor, sporirea
cunoştinţelor lor de specialitate, ridicarea nivelului universităţii din punct de vedere ştiinţific şi cultural.
După dezbateri aprinse, se hotărăşte crearea unui centru studenţesc al întregii universităţi, iar la 19 noiembrie
1919 au loc alegerile primului său comitet de conducere. Preşedinte este desemnat Traian Groze, student la medicină,
ce condusese anterior societatea de lectură a studenţilor români din Cluj .4 El propune să se dăruiască noii organizaţii
Pentru preluarea universităţii maghiare din Cluj şi procesul constituirii noii universităţi vezi Stelian Neagoe- f laţa universitară
vol.l, Cluj-Napoca, 1980, p. 32-110; Vasile Puşcaş- Universitate, societate, modernizare, Presa universitară clujeană,
1995, p. 50-106; idem -Proiecte de organizare a universită,tii din Cluj, în Civilizaţia medievală şi modernă românească. Studii istorice,
Cluj-Napoca, 1985, p. 269-313.
2 Stelian Neagoe, op.cit., p. 101-104.
3 Octavian F. Popa - Carmen saeculare, în Almanahul societăţii academice Petru Maior, Cartea Românească, Cluj, 1929, p. 118.
4
Pentru activitatea studenţilor români din Cluj între 1918-1919 vezi: Emil A. Dandea, Mişcările studenţeşti din anul1918. în
Almanahul societăţii academice Petru Maior, Cartea Românească, Cluj, 1929, p. 85- 98 şi Adrian Ivan, Societatea de lectură literar
socială a studen,tilor români din Cluj şi tendinţe de organizare naţională a studenţimii române, în Studia UBB, Historia, 37, 1-2, 1992,
p. 133-140.
1
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centrale studenţeşti din Cluj numele de "Petru Maior" şi averea societăţii "ce a funcţionat la Budapesta vreo 40 de
ani şi în care şi-au făcut educaţia politică naţională cei mai mulţi dintre bărbaţii conducători de azi ai poporului
nostru ". 5
Primită cu însufleţire şi în unanimitate, iniţiativa marca totodată o alegere făcută de studenţi în favoarea
tipului de structură asociativă precum şi a tradiţiei de luptă naţională reprezentate în timpul dualismului de către
societatea "Petru Maior" din Budapesta, şi astfel trecerea pe plan secund a experienţei şi direcţiilor de acţiune ale
diferitelor organizaţii studenţeşti şi literare ale românilor create la Cluj începând cu secolul al XIX-lea şi până în
1919 ("Iulia", "Societatea de lectură a studenţilor români", etc.).
Datorită faptului că centrul "Petru Maior" s-a constituit şi a funcţionat în strânsă legătură cu prestigioasa
instituţie de învăţământ superior şi de cultură care este universitatea clujeană, bineînţeles că o mare parte din
acţiunile lui au fost orientate spre domeniile ştiinţific, cultural şi artistic.
Încă de la început, membrii centrului studenţesc "Petru Maior" vor face eforturi pentru a propaga prin
multiple activităţi cultura românească în diferite straturi sociale şi mai ales de a deveni apţi ei înşişi pentru această
sarcină. Pregătindu-se să-şi îndeplinească aceste obiective propuse şi doritori să-şi desăvârşească în acelaşi timp
cunoştinţele profesionale, tinerii universitari clujeni plasează printre priorităţile lor înfiinţarea şi întreţinerea unei
biblioteci. Deoarece atât societatea omonimă budapestană, cât şi societăţile studenţeşti existente anterior în Cluj
aveau în structura lor biblioteci bogate, după înfiinţare noul centru studenţesc va încerca să recupereze şi să
centralizeze aceste fonduri de cărţi, pentru a putea fi folosite cît mai repede de către studenţi.
Astfel, în luna februarie 1920, o telegramă primită din Oradea comunică centrului că lucrurile fostei societăţi
"Petru Maior" din Budapesta se află în gara din localitate6, ele fiind recuperate în agitatul an 1919, după intrarea
armatei române în capitala maghiară, de către sub locotenentul Gh. Russu. 7 Printre acestea se afla şi biblioteca
impresionantă a societăţii. Desemnat să le aducă în Cluj va fi Adam Ursuţiu, preşedintele Societăţii studenţilor în
drept. 8 Totuşi operaţia se dovedeşte destul de îndelungată, astfel că primul raport asupra stării bibliotecii centrului
studenţesc va consemna "biblioteca este răspândită în diferite localităţi, în fonduri care nu au fost puse la dispoziţia
centrului "Petru Maior", deci în mod implicit nici biblioteca nu a fost pusă sub îngrijirea directă a bibliotecarului" 9
Pe lângă volumele aflate în posesia Societăţii "Petru Maior" din Budapesta, mai existau cărţi la casina ofiţerilor,
care "au fost sub îngrijirea vechiului bibliotecar Traian Pop ce a dat seamă la constituirea centrului", precum şi la
localul unde se adăpostise iniţial "Egyetemi kor" şi care fusese ulterior cedat Societăţii studenţilor în medicină.
Se aproxima că toate aceste fonduri numărau reunite circa 4000 de titluri, dar că ele nu putuseră fi puse laolaltă
din diferite motive, din care cel mai important era lipsa unui local corespunzător. 10
Nemulţumită de această situaţie, comisia de verificare condusă de Matei Sofonea va reproşa lipsa de activitate
propriu zisă pe o perioadă de 4 luni bibliotecarului Adam Popa şi va insista ca biblioteca "vechii societăţi a
universitarilor din Cluj [... ] care e destul de numeroasă să fie pusă la dispoziţia membrilor centrului Petru Maior". 11
Decişi să facă din biblioteca lor unul din punctele de atracţie pentru viitorii membri precum şi un foarte util
instrument de lucru, studenţii din "Petru Maior" îi vor acorda o atenţie specială de-a lungul timpului. Deşi în
intervalul studiat, nu am întâlnit conservate în arhivă registre de inventar ale fondurilor de cărţi şi deci nu putem
avea decât puţine date exacte asupra numărului de volume ori a felului de cărţi deţinute de centru, frecventele
menţiuni ale bibliotecii în alte documente atestă clar interesul tinerilor universitari clujeni pentru aceasta.
Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" - Cluj-Napoca, Fond "Petru Maior", (BCU Cluj-Napoca), Dosar procese
verbale 1919, p.v. 19 XI 1919.
6
Loc. cit., dosar 1919-1920- procese verbale, p.v. 17 II 1920, şedinţa comitetului.
7
D. Antal, Societatea "Petru Maior" in ultimul ei an de func,tionare la Budapesta, în Almanah... , 1929, p. 84.
8
BCU, Fond "Petru Maior", Dosar 1919-20 ·procese verbale, p.v. 17 II 1920, şedinţa comitetului.
9
Loc. cit. , Dosar 1919-1922 - acte, raport asupra bibliotecii şi stării ei, 7 III 1920, întocmit de bibliotecarul Adam Popa şi
verificat de Ioan Groze.
·
10
Ibidem.
11
Loc. cit., Dosar 1919-1922- acte, raport de verificare a stării de lucruri din centrul studentesc 12 III 1920, semnat de Matei
Sofonea ca preşedinte al comisiei de verificare.
5
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Emil Petrovici, bibliotecar al centrului în perioada mai 1920- februarie 1921, va reuşi ca în timpul cât a
deţinut această funcţie să adauge fondului de cărţi provenit de la fosta societate budapestană un număr de "1 03 6
de volume prin încorporarea bibliotecii fostei societăţi a universitarilor români din Cluj". 12 Obiectiv, el va sublinia
în raportul său de activitate şi toate dezavantajele observate în munca sa, dar şi utilitatea acestei biblioteci a "Petru
Maior". Petrovici arată că noile cărţi intrate în posesia centrului nu reprezintă titluri noi, ci ele dublează cărţile în
limba română deja existente, precum şi faptul că "biblioteca va prezenta un interes deosebit pentru studenţii în
medicină, deoarece conţine un considerabil număr de cărţi de medicină" Y Totodată, el concluziona că "literatura
română, exceptând pe cea mai nouă, e destul de bine reprezentată, însă un balast considerabil îl constituie vasta
colecţie de publicaţii a legilor fostului stat maghiar" . 1 ~
Preocupat şi de condiţiile de întreţinere a bibliotecii, cu atât mai mult cu cît statutul de funcţionare al
"Petru Maior" votat în aprilie 1920 consemna expres datoria centrului de a avea o bibliotecă, 15 Petrovici sfatuia
comitetul de conducere să facă demersurile necesare pe lângă administraţia căminului studenţesc pentru a putea
să instaleze toate cărţile definitiv în "sala cea mică de distracţii din cămin" , mutându-le astfel din căminul
ofiţeresc din strada Regina Maria ce le găzduia şi la acea dată.
Alegerea în cadrul comitetului Macavescu, ce preia conducerea organizaţiei centrale studenţeşti în februarie
1921, a unui bibliotecar - Traian Cucutan şi în plus a unui vicebibliotecar- Em. Pop Bota- este un indiciu clar al
creşterii numărului de volume şi periodice aflate în posesia "Petru Maior". 17 Din ce în ce mai interesaţi de ceea ce
se întâmplă în ţară, doritori să cunoască evoluţia societăţii româneşti, studenţii clujeni decid să trimită adrese
tuturor ziarelor din capitală, solicitând fiecăruia să expedieze exemplare gratuite pe seama centrului, 18 acestea
urmând să sporească colecţiile bibliotecii. Dornici să-şi ordoneze numeroasele titluri după un sistem cât mai
profesionist, membrii "Petru Maior" hotărăsc "în unanimitate să intervină pe lângă rectorat pentru ca unui funcţionar
de la biblioteca centrală universitară să i se dea un onorar din partea centrului pentru aranjarea sistematică şi
modernă a bibliotecii centrului, conform planului B. C. U.". 19
De altfel această nouă orientare, mai dinamică, în organizarea bibliotecii se reflectă cu claritate în statutul
asociaţiei studenţeşti din decembrie 1921 în care se consemnează "centrul <<Petru Maior>> va susţine şi completa
biblioteca sa, căutând a o ţine la curent cu publicaţiile din ţară şi străinătate, prin cumpărări şi donaţii, căutând a
obţine trimiterea gratuită de ziare şi reviste". 20 Se specifica în detaliu că o parte din banii centrului vor fi utilizaţi
la "întreţinerea şi mărirea bibliotecii şi la abonarea/cumpărarea de reviste şi ziare". 21 Deasemenea, în noul statut
erau descrise amănunţit atribuţiile funcţiei de bibliotecar. Acestuia i se cerea să răspundă de bibliotecă şi de sala
de lectură, să se îngrijească de registrele şi cataloagele bibliotecii şi să-i întocmească un regulament de funcţionare,
toate bineînţeles cu ajutorul vicebibliotecarului. 22
În perioada agitată a manifestaţiilor antisemite (anii 1922-1924) "Petru Maior" intră în conflict cu autorităţile
universitare clujene, ce decideau în septembrie 1923 să dizolve centrul studenţesc şi să-I evacueze din sediul
ocupat în localul universităţii. Totuşi organizaţia "Petru Maior" îşi continuă existenţa transformându-se într-o
societate academică cu acelaşi nume, având ca scop declarat o activitate strict culturală şi deci fără caracter
universitar, dar continuând în fapt să aibă atribuţii şi activitate de centru studenţesc. Împrejurările acelor ani
16

12

Loc. cit., Raport despre starea bibliotecii centrului studentesc în semestrul I al 1920/1921, 26 XI 1920, semnat de Emil

Petrovici.
Ibidem.
Ibidem.
15 Loc. cit., Statutele "Petru Maior", votate în şedinta din 25 IV 1920, art 3.
16 Loc. cit, raport despre starea bibliotecii centrului studentesc în semestrul I al192012l, din 26 XI 1920, semnat de Emil Petrovici.
17
Loc.cit., p.v. din 25 II 1921
18
Loc. cit., p.v. din 27 II 1921, şedinţa comitetului.
19
Loc.cit., p.v. din 2 XI 1921, şedinţa comitetului.
20
Loc. cit., Statutele centrului "Petru Maior" 27 XII 1921, cap. Il, art. 4, par. a.
21
Ibidem, cap. VI, par. a şi b.
22
Ibidem, cap. XI, art. 51-53.
n
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tulburi duc la dese schimbări de sediu pentru noua asociaţie, iar documentele de arhivă fac frecvente menţiuni la
starea bibliotecii şi la faptul că aceste mutări repetate nu conduc decât la dezorganizarea fondurilor şi deci la
imposibilitatea de a fi folosite cărţile în bune condiţiuni.
Nevoia de a găsi un local adecvat pentru adăpostirea corespunzătoare a arhivei şi "bibliotecii de mii de
volume" a centrului "Petru Maior" (ce funcţionează iar în formă legală, adică cu aprobarea Senatului universitar
şi sub autoritatea sa cu începere din martie 1925) va constitui un argument puternic, folosit de către organizaţia
studenţească atunci când apelează la Primăria oraşului Cluj pentru ai se pune la dispoziţie "gratuit un sediu într-unul
din imobilele Primăriei" 23 , fiind şi unul dintre motivele reuşitei acestui demers. De altfel, imediat după reînfiinţarea
centrului, noul comitet de sub conducerea lui Ioan Suciu se va preocupa de punerea în ordine a fondurilor de cărţi
pentru a reuşi să ofere studenţilor informaţiile atât de importante aflate în volumele bibliotecii "Petru Maior".
Prima măsură care se ia în acest sens este de a desemna o delegaţie formată din studenţii Noveanu (medicină),
Silaghi (ştiinţe) şi Hartea (litere) pentru a inventaria biblioteca (după ce o preia de la comisia de verificare), în
acest interval urmând să se decidă unde se va amplasa aceasta, în căminul studenţesc sau la Biblioteca universitară. "4
Totodată pentru "buna informare a centrului asupra evenimentelor", se decide constituirea unei comisii care va
citi ziarele ce apar în România şi va prezenta informări - fiind aleşi Suciu şi Săbădean pentru ziarele ungureşti,
Noveanu şi Oltean pentru presa din capitală, Bidian pentru ziarele nemţeşti şi Hartea pentru ziarele ruseşti "5
Ulterior se vor alege un bibliotecar - Peia Liviu şi un vicebibliotecar - Muntean, care alături de Silaghi şi
Noveanu vor continua inventarierea bibliotecii centrului "Petru Maior". 26 Noul statut votat în mai 1925 va consemna
un interes crescând pentru biblioteca centrului, manifestat în prevederile exprese privind modalitatea de îmbogăţi re
a fondurilor de carte. Din totalul finanţelor centrului se prevedea ca jumătate din banii de rezervă (adică 10% din
sumele intrate fără vreo destinaţie precisă) să fie folosite din 5 în 5 ani pentru complectarea bibliotecii 27
Instalată în cele din urmă în noul sediu obţinut de la Primărie, din strada I.C.Brătianu nr.l3 28 , biblioteca va
rămâne în atenţia studenţilor clujeni. La stărşitul anului 1925, imediat după ce centr::ul studenţesc "Petru Maior"
hotărâse iarăşi să se organizeze în afara cadrului universitar, considerat prea strict, şi să devină Societatea Academică
"Petru Maior" (Asociaţia generală a studenţilor creştini), se primeşte o cerere de la Societatea invalizilor de
război, care soli cită aprobarea de a se instala cu biroul în localul "Petru Maior". Răspunsul tinerilor universitari
clujeni este unul negativ, motivat de faptul că" ... biblioteca societăţii noastre e împrăştiată în tot cuprinsul localului
şi că în scurt timp o ordonare a ei nu e posibilă". 29 În vederea soluţionării acestei probleme se decide ca cei 2
bibliotecari să beneficieze de un termen până la 1O ianuarie 1926 pentru a aranja biblioteca, "în caz contrar
urmând să li se aplice dispoziţiile statutelor societăţii noastre". 30
Dar studenţii nu se vor preocupa doar de structurarea modernă şi eficientă a volumelor pe care le au în
posesie şi al căror număr se străduiesc să-I sporească în continuu, ci vor încerca să fie şi distribuitori de cărţi, fie
ele de propagandă naţională sau cu caracter literar. Astfel, pe lângă vânzarea în beneficiul centrului "Petru Maior"
a "Situaţiei demografice a României" de Em. D.B. Vasiliu şi "Protocoalelor înţelepţilor Sionului", cu tente vădite
naţionaliste şi antisemite, membrii organizaţiei tinerilor universitari clujeni vor prelua pentru a fi împărţite studenţilor
şi titluri precum "Visuri studenţeşti" de Petru Ionescu Muscel, care este dat clujenilor de centrul studenţesc
Bucureşti_31

O legătură trainică s-a dezvoltat în perioada interbelică între centrul "Petru Maior" şi instituţiile de cultură
ale oraşului, în mod special cu Teatrul Naţional şi cu Opera. Prezenţi la majoritatea spectacolelor datorită biletelor
Loc. cit., Dosar 1924-26- acte ieşite, adresă către Primarul oraşului Cluj, 1 IV 192:l.
Loc. cit., Dosar 1925 -procese verbale; p.v. din 28 III 1925, şedinţa comitetului.
25
/bidem.
26
Loc. cit., Dosar 1925 -procese verbale; p.v. din 4 IV 1925, şedinţa comitetului.
27
Loc. cit., Dosar 1925- procese verbale; Proiect de statutele centrului studenţesc "Petru Maior"- Cluj, titlul VIII, art. 67.
28
Loc. cit., Dosar 1925 -acte justificative pentru sumele ieşite, chitanţă 30 V 1925.
29
Loc. cit., Dosar 1925 -procese verbale; p.v. din 19 XII 1925, şedinţa comitetului Societăţii academice "Petru Maior'·.
10
Ibidem.
11
Loc.cit., Dosar 1923-24- actejustificative pentru sumele ieşite, chitanţă 17 IV 1924.
23
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cu reducere de care beneficiau, tinerii studenţi vor aduce însufleţirea şi pasiunea lor, setea lor de cultură şi simţul
critic î~ mediul artistic, luând parte la toate evenimentele vieţii culturale clujene.
In luna iulie 1920, actorii Teatrului Naţional din Bucureşti vor vizita scena clujeană cu câteva spectacole
deosebite, dintre care menţionăm "Oedip rege" şi "Vlaicu vodă". Impresionaţi de personalităţile care vor juca în
aceste spectacole, studenţii din centrul "Petru Maior" iau iniţiativa de a colecta bani "pentru a se dărui artiştilor flori
în semn de admira~e şi recunoştinţă". O comisie formată din 4 membri va face propagandă printre colegi să cumpere
bilete la aceste reprezentaţii şi să contribuie după posibilităţi la colectă. Din banii adunaţi tinerii au cumpărat flori pe
care le-au aruncat pe scenă, iar maestrul Nottara va primi din partea delegatului oficial al centrului, vicepreşedintele
Secăreanu, un buchet de flori la sfârşitul piesei "Oedip rege". 32 La rândullor, artiştii bucureşteni vor facilita accesul
studenţilor la spectacole, acordându-le bilete "parte gratuite, parte cu 50% reducere", iar înainte de a părăsi oraşul
vor dona căminului studenţesc "1000 coroane din încasări şi 575 coroane din biletele vândute studenţilor". Gestul
acesta va determina comitetul "Petru Maior" să aducă mulţumiri publice în ziarul "Patria". 33
Aceeaşi recunoştinţă pentru munca artiştilor şi aceeaşi înţelegere a importanţei actelor culturale ale Teatrului
Naţional este mărturisită de studenţi cu ocazia aniversării a "25 de ani de muncă pe ogorul Thaliei în Transilvania"
a lui Zaharia Bârsan. Jubileul, preconizat să aibă loc în 3 mai 1925, a fost considerat ca un prilej de a exprima
admiraţia tinerelor generaţii pentru o astfel de personalitate culturală. De aceea centrul "Petru Maior", printr-o
adresă trimisă tuturor cercurilor şi societăţilor studenţeşti din Cluj, solicita acestora să doneze cît 100 lei/cerc
pentru darul pe care doreatţ să-I ofere artistului34 În şedinţele comitetului din lunile aprilie-mai ale aceluiaşi an,
discuţiile asupra sărbătoririi lui Zaharia Bârsan sunt un subiect obişnuit, studenţii căutând modalitatea cea mai
potrivită pentru a participa la acest eveniment. Iniţial se hotărăşte ca preşedintele centrului, Ioan Suciu, să participe
lajubileullui Z.Bârsan şi "se admite facerea unui cadou din partea centrului şi societăţilor regionale şi pe facultăţi". 35
Apoi se va hotărî ca acestui cadou să i se aloce suma de 1. 000 lei şi sunt delegaţi oficiali să îl înmâneze artistului,
preşedintele Suciu şi vicepreşedintele Petrescu 36 . În cele din urmă problema este reluată în discuţie în şedinţa din
2 mai 1925, când comitetul de conducere al "Petru Maior" aprobă în unanimitate suma ce a fost necesară pentru
cumpărarea cadoului artistului Zaharia Bârsan, care îi va fi înmânat ca omagiu al studenţilor, cu prilejul jubileului
de "muncă neobosită şi rodnică pusă pe altarul teatrului şi culturii naţionale". Acesta, constând într-o coroană de
!auri de argint, inscripţionată cu felicitări din partea centrului şi prezentată pe o pernă de catifea împodobită cu
panglică tricoloră38 , va fi oferit cu ocazia sărbătoririi evenimentului la Teatrul Naţional, de către reprezentanţii
"Petru Maior", la care pe lângă cei 2 membri din comitet deja aleşi, se vor adăuga şi secretarul general Tanislau,
precum şi Buşulenga - preşedintele societăţii studenţilor în medicină. 39
Dar relaţiile între Teatrul Naţional şi centrul "Petru Maior" au fost uneori şi mai tensionate, căci entuziasmul
studentilor izbucnea în unele ocazii dincolo de anumite limite, criticând în mod nepermis pe unii artişti şi
încurajându-i doar pe cei favoriţi. Datorită faptului că în Cluj se ştia că centrul studenţesc este organul reprezentativ
al întregii tinerimi universitare, actorii ori cântăreţii de operă se vor adresa acestuia pentru a clarifica situaţiile şi
a determina ca ele să nu se mai repete. Un astfel de caz a avut loc în luna februarie 1921, când Elena Roman,
artistă a Operei Naţionale Cluj, se arată jignită de afirmaţiile apărute în ziarul local "Patria" în care un student
declara că următorul ei spectacol va fi un fluierat, arătând în schimb preferinţa pentru o altă cântăreaţă - Aca de
Barbu. Printr-o scrisoare, artista Elena Roman se adresează centrului şi doreşte să ştie dacă aceste afirmaţii au fost
tăcute în numele tuturor studenţilor clujeni sau nu. Discutând asupra acestui caz, comitetul Macavescu, ce conducea
atunci centrul "Petru Maior" decide să dea un comunicat în presă prin care să declare că "în numele studenţimii nu
37

Loc. cit., Cluj Napoca Dosar 1919-22- acte, Raport al comisiei de colectă în favoarea artiştilor bucureşteni, 24 VII 1920.
Patria, anul II, nr. 150, 15 VII 1920, p. 2.
"BCU Cluj Napoca, Fond "Petru Maior", Dosar, 1924-26- acte ieşite, adresă înregistrată la 2 mai 1925 sub nr. 18/1925.
31 Loc. cit., Dosar 1925 -procese verbale, proces verbal din 9 IV 1925, şedinţa comitetului.
36 Loc.cit., proces verbal din 21 IV 1925, şed.in(.a comitetului.
37
Loc. cit.. , proces verbal din 2 V 1925, şed.inta comitetului.
38
Loc. cit., Dosar 1925 -avize pentru sumele ieşite, chitante 2 V 1925 ce atestă cumpărarea tuturor celor necesare pentru cadoul
lui Zaharia Bârsan.
39
Loc. cit., Dosar 1925 -procese verbale, proces verbal din 2 V 1925, şedin(.a comitetului.
32
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poate vorbi decât centrul sau un împuternicit al său, iar acţiunea acelui student a fost pur privată" , şi totodată să
ceară scuze pentru incident Elenei Roman.
Un incident asemănător se va petrece şi cu tenorul E. Marinescu care în noiembrie 1921 va primi scnsori
de ameninţare prin care se faceau presiuni asupra sa de a renunţa la rolul Faust, interpretat pe scena operei clujene.
Arată că una dintre reprezentaţiile sale a fost întreruptă de "fluierături zgomotoase de la galerie" şi strigăte de "Jos
Marinescu, să vină altul!". Agitaţia a fost atât de mare încât spectacolul a putut fi terminat doar cu intervenţia
forţelor de poliţie. Prezentând în amănunt incidentul, tenorul Marinescu arată că în urma scrisorilor de ameninţare
preşedintele Macavescu a întreprins o anchetă printre membrii centrului "Petru Maior" care a dovedit că nu
aceştia se aflau la originea ameninţărilor. Totodată el solicită, pentru a clarifica situaţia ca întreaga descriere a
incidentului să fie publicată în presă, "rămânând ca publicul să aprecieze un fel de a se comporta şi aprecia în
materie de artă" .
Pe de altă parte, şi studenţii vor apela la conducerea Teatrului Naţional şi a Operei Române ori de câte ori vor
avea nevoie de colaborarea lor pentru a organiza anumite manifestări culturale, primind mereu tot sprijinul necesar.
În primul an după înfiinţare, studenţii din "Petru Maior" vor proiecta să sărbătorească ziua de 4/16 mai,
aniversare a adunării paşoptiste de la Blaj. În discuţiile ce au loc cu privire la pregătirea evenimentului se decide
ca să se ceară obţinerea Sălii Teatrului Naţional, preşedintele cercului studenţilor bănăţeni, Ardelean, fiind desemnat
să se ocupe de întreaga organizare42 . Aceasta includea şi cooperarea cu tânărul conservator clujean, căruia trebuia
"să i se ceară permisiunea pentru elevii care sunt luaţi în program" 43 .
Mai târziu, în 1923, mărturisind un deosebit spirit de colegialitate, centrul studenţesc clujean va organiza,
cu concursul artiştilor de la Opera şi Teatrul Naţional un mare festival cu prilejul sărbătoririi semicentenarului
Societăţii "România jună" a studenţilor români din Viena. Manifestarea, ce a cuprins recitări din poeziile lui
Eminescu şi interpretarea de romanţe pe textele marelui poet, precum şi o expunere din partea lui Alexandru
Vai da Voevod, ce deţinuse funcţia de preşedinte al societăţii vieneze la jubileul de 25 de ani, a fost cu generozitate
44
găzduită de Scena Teatrului din oraşul nostru. De altfel, acest spectacol festiv avea şi un scop caritativ, toate
veniturile obţinute cu această ocazie urmând a fi destinate ridicării unui monument al lui Mihai Eminescu la Cluj.
Cu prilejul reînfiinţării centrului "Petru Maior", în martie 1925, membrii săi fac demersuri pentru a căuta
un sediu in afara universităţii, după cum am menţionat şi anterior, şi deoarece nu aveau mijloace financiare pentru
a plăti chiria localului, vor proiecta să obţină sumele necesare "din încasările ce se vor face la un festival aranjat
de centru la Teatrul Naţional". Tot în scopul de a strânge fonduri, de această dată pentru a "face ceva la timp în
chestiunea localului proiectat" (adică în privinţa unei încăpătoare şi moderne case a studenţilor, pe care doreau să
o ridice în beneficiul tuturor societăţilor studenţeşti din Cluj şi despre care se discută cu însufleţire în primăvara
1925), membrii organizaţiei studenţeşti decid să ţină un bal de elită şi un festival la Teatrul Naţional, casierul Emil
Pascu fiind desemnat responsabil al manifestărilor.
Dar studenţii clujeni nu vor colabora cu Teatrul Naţional doar pentru a avea un spaţiu adecvat pentru
acţiunile lor şi nu vor asista doar la spectacolele lirice ori dramatice la care beneficiau de reducere, ci vor fi ades
invitaţi de alte societăţi să-şi trimită reprezentanţii la alte evenimente găzduite de această instituţie de cultură. O
astfel de ocazie este cea prin care despărţământullocal al "Astrei" va pune în 1925 la dispoziţia "Petru Maior" un
număr de bilete pentru a participa la festivităţile de comemorare a zilei de 1 decembrie 47
Cum manifestările culturale clujene nu aveau loc în exclusivitate la Teatrul Naţional, tinerii universitari
vor fi mobilizaţi adesea să participe la ele prin avizele centrului clujean, cerându-li-se să o facă cu dăruirea şi
însufleţirea care îi caracteriza întotdeauna. Spre exemplu, aşa se întâmplă cu ocazia seriei de concerte susţinute de
40

41

45

46

Loc.cit., Dosar 1919-22-p.v. din27 II 1921, şedinţa comitetului.
Loc. cit., Scrisoare de Ia tenorul E. Marinescu, datată noiembrie 1921, către preşedintele Macavescu.
42
Loc. cit.. , p.v. 11 V 1920, şedinţa comitetului.
41
Ibidem.
44
Loc. cit., Dosar 1923 - colec(ia afişelor intrate, afiş cu data 12 februarie 1923.
45
Loc. cit., Dosar 1925 -procese verbale, p.v. din 28 III 1925 - şedinţa comitetului.
46
Loc.cit., p.v. din 5 XII 1925- şedinţa comitetului Societăţii Academice "Petru Maior".
47
Loc. cit., Dosar 1924-26- acte ieşite, adresă 30 XI 1925 către dl. Atanasie Popa- secretarul Astrei, 1oco.
40
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tenorul Grozăvescu la Teatrul Maghiar din Cluj în luna septembrie 1925. Unnând să cânte în "Tosca", "Rigoletto",
"Carmen" şi "Boema", tenorul Traian Grozăvescu putea să fie văzut şi de studen~, căci eforturile organizaţiei
făcuseră posibilă acordarea de bilete cu reducere. Totuşi, publicitatea acestui eveniment sublinia "rugăm stăruitor
pe toţi studenţii să-şi cumpere bilete pe lângă preţurile acestea reduse, [... ] să căutăm să fim la înălţimea atât de
rarei ocasiuni artistice de a trăi o seară sub fannecul vocii lui Grozăvescu". 48
Dar tinerii universitari clujeni vor avea legături strânse nu doar cu instituţiile vieţii culturale locale, ci şi cu
personalităţile vieţii culturale clujene şi transilvane. Astfel ei se află în primele rânduri la sărbătorirea a 40 ani de
muncă a maestrului Gh.Dima, aducându-şi prinosul lor de recunoştinţă. Ca semn al preţuirii, studenţii vor defila
sub ferestrele locuinţei lui Gh.Dima, iar "preşedintele centrului <<Petru Maior>>, Adam Popa, într-o simţită
cuvântare a adus omagiile celor tineri" 49
Din iniţiativa decanului facultăţii de medicină, Iacobovici, studenţii vor face alături de profesori o excursie
la Hordou, cu scopul de a amplasa o placă comemorativă pe casa lui Coşbuc. La ceremonie, centrul "P Maior" e
reprezentat de preşedintele Popa, ce rosteşte un discurs "accentuând contribuţia lui Coşbuc la unitatea neamului". seDeasemenea, delegaţi ai centrului vor participa în perioada pe care o studiem, la multe evenimente cultural
sociale din viaţa organizaţiilor şi societăţilor cu care se aflau în legătură, dar, mai ales, la toate sărbăorile oficiale
ale statului român.
Astfel, cu ocazia încoronării regelui Ferdinand şi reginei Maria de Alba Iulia, ca suverani ai României
întregite, în toamna lui 1922, Ioan Muşlea va reprezenta oficial centrul "Petru Maior". 51
La festivităţile zilei de 1O mai studenţii vor fi nelipsiţi, participând de fiecare dată în număr mare. În anul
1925, ei vor fi mobilizaţi cu avize din partea comitetului pentru a se aduna în faţa universităţii, de unde "cu steagul în
frunte vom pleca în Piaţă, unde va avea loc serbarea". Respectând tradiţia zilei de 1Omai, li se cerea tinerilor să vină
îmbrăcaţi în costume naţionale. 52 Ceea ce este interesant, şi diferit faţă de alţi ani, este că în cadrul centrului au loc
discuţii privind modalitatea participării la manifestări, căci în urma tulburărilor studenţeşti antisemite reprimate de
autorităţile universitare, centrul "Petru Maior" decisese să îşi pună doliu pe drapelul propriu, în semn de veneraţie şi
solidaritate cu Corneliu Zelea Codreanu. Hotărând că la această sărbătoare naţională trebuie să lase deoparte orice
orientări ideologice, studenţii vor accepta "să defileze cu drapelul, dar cu drapelul fară doliu". 51
Centrul studenţesc clujean va participa deasemenea la unele festivităţi cu semnificaţie aparte pentru istoria
oraşului, ades fiind solicitat chiar de către autorităţile locale, aşa cum se întâmplă spre exemplu în iarna lui 1919,
când Primăria cere concursul corului studenţesc la programul oficial al zilei de 24 decembrie, când se aniversa un
an de la intrarea armatei române în Cluj. 54
O altă mare sărbătoare naţional culturală la care tinerii universitari clujeni vor fi mereu prezenţi în număr
impresionant este cea desfăşurată anual la Blaj, în amintirea adunării de pe Câmpia Libertăţii din 1848. Aici, pe
lângă delegaţiile oficiale, din care făceau parte de obicei preşedintele şi cei mai importanţi membri în comitet, vor
sosi de fiecare dată numeroşi studenţi din "Petru Maior". Prilej de a se întâlni cu colegi din restul ţării, de a face
propagandă ideilor naţionale, de a colecta chiar fonduri pentru centru - aşa cum se întâmplă în 1923 şi 1925 când
aici se vor vinde cărţile poştale" Români, ajutor!", aceste serbări constituiau şi ocazia în care toate organizaţiile
studenţeşti din România îşi puteau hotărî viitoarele acţiuni comune şi sincronizarea lor. La iniţiativa clujenilor, în
1925 se va încerca la Blaj o întrunire a tuturor delegaţilor centrelor studenţeşti pentru a se discuta modificările ce
se impuneau Regulamentului de ordine şi disciplină universitară din 1923, care fusese redactat cu extremă stricteţe
din cauza tulburărilor antisemite din acel an. 55
Loc. cit., Dosar 1925- avize ieşite, aviz 15 IX 1925.
Patria, anul IV, nr. 98, 9. V 1922, p. 2.
so Patria, anul IV, nr. 104, 16 V 1922 şi nr. 106, 18 V 1922.
51 BCU Cluj Napoca, Fond "Petru Maior", Dosar 1922- chitante pentru sumele ieşite- chitante 1 XI şi 3 XI 1922.
52 Loc. cit., Dosar 1925- avize ieşite, aviz 8 V 1925.
53 Loc. cit., Dosar 1925- procese verbale, p.v. 9 V 1925, şedinţa comitetului.
54 Loc. cit., Dosar 1919-22- acte, adresă de la Senatul oraşului Cluj, semnată de primar, 17 XII 1919.
55 Loc. cit., Dosar 1924-26 - acte ieşite; adresă 4 V 1925 către toate organizaţiile oficiale din toate centrele studenţeşti din ţară Bucureşti, Iaşi, Cernăuţi. Or:uiPa, Timişoara; adresă 4 V 1925 către preşedintele Uniunii Naţionale a Studenţilor, Bucureşti.
48
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Şi ziua unirii, 1 Decembrie, era sărbătorită de studenţi cu însufleţire. Astfel în 1920 ei defilează cu drapel~!
în frunte şi cântând cântece patriotice, iar V.Laţiu vorbeşte în numele centrului despre importanţa acestei zile 56 . In
anii următori, Centrul "Petru Maior" va face demersuri pe lângă senatul universitar pentru a serba oficial unirea57 .
La rândul ei asociaţia "Petru Maior" îşi va crea în existenţa ei propriile momente de sărbătoare, pnn care
marca unele evenimente deosebite. O asemenea manifestare este cea organizată în 1921 cu ocazia centenarului
naşterii lui Petru Maior, patronul centrului clujean. Spre a marca cum se cuvine această ocazie solemnă studenţii
vor decide să ţină o şedinţă festivă la care să participe toţi membrii centrului şi la care momentele artistice (cor,
declamaţii de poezii) să fie dublate de câteva discursuri din partea preşedintelui şi a unui invitat care să vorbească
despre personalitatea învăţatului transilvănean. 58 Programată iniţial pentru data de 6 martie, serbarea va fi amânată

cu o săptămână, şi datorită dorinţei profesorului Lupaş de a combina această manifestare cu cea dedicată lui
Tudor Vladimirescu, iar în urma acestui demers comitetul decide să ceară lui Ioan Lupaş să ia cuvântul cu această
ocazie. 59 Comemorarea centenarului "Petru Maior" are loc în data de 13 martie, iar printre vorbitori s-au numărat
preşedintele centrului, Macavescu, care, după "câteva cuvinte de pioasă amintire pentru Petru Maior şi cei ce au
condus atâta vreme societatea studenţilor români din Budapesta" 60 va avea o a doua parte a discursului în care va
trata probleme interne ale centrului şi pentru care va fi criticat de colegi deoarece aceasta "nu-şi avea locul în faţa
străinilor" 6 \. Apoi Ioan Muşlea, va face o dare de seamă a activităţii "Petru Maior" în Budapesta. Manifestarea va
fi încheiată de cuvântarea prof. univ. Ioan Lupaş ce "cu o documentare savantă şi un dramatism pronunţat" va
vorbi despre mişcarea de la 1821, comparând-o cu răscoala lui Horea 62 La intervenţia noului comitet al "Petru
Maior", condus de Adam Popa şi care este ales în primăvara lui 1922, se încearcă să se dea "un caracter cu
adevărat studenţesc vieţii universitare", ceea ce determină Senatul universitar să decidă ca ziua de 12 mai să
devină sărbătoarea universităţii din Cluj. Aceasta urma să fie aniversată anual, iar semnificaţia ei era dublă: de a
aniversa preluarea universităţii de la statul maghiar, dar şi de a servi ca sărbătoare de vară a studenţimii clujene.
Pentru a o marca cum se cuvine membrii centrului studenţesc vor face o serbare şi o excursie, ce urmau să devină
tradiţionale, şi la care au fost invitaţi şi profesorii. 63
În acelaşi an şi instalarea în funcţie a unui nou comitet al "Petru Maior" devenise deja o mare sărbătoare,
cum o dovedeşte festivitatea de la universitate, când prilejul preluării funcţiilor de către preşedintele Popa şi
colegii săi serveşte drept cadru pentru o conferinţă a profesorului Marinescu despre "Rolul intelectualilor" 64
După începerea tulburărilor antisemite în noiembrie 1922, centrul clujean a primit sprijinul şi de la celelalte
organizaţii studenţeşti din ţară, care s-au solidarizat cu el şi la 1O decembrie 1922, reprezentanţii studenţilor din
întreaga ţară s-au adunat la Bucureşti şi au redactat un memoriu comun care cuprindea toate revendicările lor,
înaintate ulterior spre soluţionare miniştrilor de instrucţie, interne şi justiţie. 65 La congresul studenţesc din august
1923 se va hotărâ ca această zi de 1Odecembrie să fie declarată sărbătoare studenţească, căci a constituit "primul
pas în lupta noastră sfăntă" şi totodată se precizează modul în care ea va fi sărbătorită anume "preşedinţii centrelor
se vor îngriji ca în fiecare an la această dată să se suspende cursurile şi lucrările universităţii, din oficiu, şi ca
sărbătoarea să fie la înălţimea semnificaţiei ei istorice în Analele studenţimii române". 66
56

Patria, anul II, nr. 257, 1 XII 1920, p. 2.
Directia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Cluj, fond Universitatea Cluj, procesele verbale ale Senatului universitar, dosar 4 1
1922-23, p.v. 30 XI 1922, fila 21.
58
BCU Cluj Napoca, Fond "Petru Maior", Dosar 1919-22, p.v. 27 II 1921, şedinţa comitetului.
59
Loc. cit., p.v. 10 III 1921, şedinta ordinară a centrului.
60
Patria, anul III, m. 56, 17 III 192 L p. 2.
61
BCU Cluj Napoca, Fond "Petru Maior", Dosar 1919-22, p.v. 13 III 1921, şed.inta plenară a centrului.
62
Patria, anul III, nr. 56, 17 III 1921, p. 2.
63
Octavian F. Popa-" Carmen Saeculare ",în" Almanah... ", 1929, p. 121; Patria, anul IV, nr. 101, 12 V 1922 şi nr. 103, 14 V 1922.
64
Patria, anul IV, nr. 73, 4 IV 1922, p. 2.
65
Octavian F. Popa, op. cit., p. 125.
66
BCU Cluj Napoca, Fond "Petru Maior", Dosar 1923 - colectia afişelor intrate, Hotărârile congresului studenţesc de la Iaşi, 25
VIII 1923, titlul III, punctul4.
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Deşi

în 1923 nu deţinem date în arhivă privind festivităţile ocazionale de ziua de 1Odecembrie, cunoaştem
că în anul următor centrul "Petru Maior", ce funcţiona în afara normelor impuse de autorităţile universitare, va
solicita episcopului ortodox al Clujului, I.P.S. Ivan, precum şi protopopului greco catolic din localitate, dr. Elie
Dăianu (fost membru al societăţii omonime de la Budapesta) să oficieze cît un Te deum în bisericile din oraş,
deoarece studenţii sărbătoreau "împlinirea a 2 ani de la revenirea la conştiinţa adevărată" 67 Totodată, în ziua de
1O decembrie 1924 studenţii vor ţine o şedinţă festivă, la care nu vor participa reprezentanţi de la Societatea
studenţilor în Litere şi Filozofie şi de la cea în Ştiinţe. 68
Ulterior, după ce organizaţia centrală a studenţilor clujeni va fi reînfiinţată se face o propunere ca data de
25 martie, când are loc prima şedinţă oficială, aprobată de Senatul universitar, să devină "zi de sărbătoare pentru
centrul Cluj, ţinându-se în fiecare an o şedinţă festivă în această zi". 69
Conştienţi de faptul că au contribuit la unele evenimente istorice din viaţa României, studenţii centrului "Petru
Maior" nu îi vor uita pe cei care s-au sacrificat pentru aceste idealuri. În 1918, în timpul luptelor cu armatele maghiare
din Cluj ce atacau Senatul român instalat în sediul Băncii " Economul " din Cluj, studentul Octavian Petrovici va
muri apărănd cauza na~onală70 . În 1925, dorind să comemoreze acest tragic eveniment studenţii clujeni vor lansa o
colectă destinată a ob~ne bani pentru ridicarea unei plăci în memoria acestui coleg al lor. Astfel, comitetul aflat sub
preşedinţia lui Ioan Suciu, va delega câţiva reprezentanţi ai centrului să tipărească 150 liste de colectă în acest scop,
care vor fi răspândite la toate şcolile din Cluj, cu excepţia Liceului de fete Regina Maria, a cărui directoare va
respinge acţiunea Astfel de liste se vor distribui şi în oraşul Zalău, de unde era originar Petrovici şi de asemenea vor
fi deschise pentru donaţii oricărui cetăţean din Cluj. În urma acestor eforturi concentrate se adună o sumă de peste
6000 lei pentru placa comemorativă. 72 Studenţii decid să facă toate eforturile pentru a reuşi să dezvelească placa în
ziua de 10 decembrie 1925, dar în caz că toate formalită~le nu vor putea fi îndeplinite pentru această dată care
"coincide cu aniversarea începutului mişcării studenţeşti "se preconiza amânarea evenimentului pentru data de 17
decembrie, cînd se împlineau exact 7 ani de la moartea lui Octavian Petrovici. 73
Totuşi, ceea ce şi-au propus membrii "Petru Maior" nu s-a putut realiza decît în vara lui 1927 74
Un alt aspect al activităţilor tinerilor universitari clujeni consta în asigurarea condiţiilor optime pentru
desfăşurarea manifestărilor culturale şi sociale mai importante care urmau să aibă loc în oraşul lor şi care aveau
puncte comune cu organizaţia lor. Astfel în luna aprilie 1923 cînd Principele Carol urma să viziteze Clujul, mai
precis arena sportivă şi apoi Universitatea, studenţii vor fi chemaţi de comitetul "Petru Maior", condus de Gheorghe
Alexa, spre a participa la "proba de cor, în vederea primirii într-un mod cît mai demn şi mai important" a oaspetelui,
aceasta cu atît mai mult cu cît corul mixt studenţesc urma să cânte cu ocazia recepţiei ce i se va face Principelui în
Aula Magna. 75
Un demers asemănător este întreprins de comitet, tot în aceeaşi lună, cu ocazia vizitei tăcute de Societatea
corală "Cântarea României" din Bucureşti, în urbea de pe Someş pentru a susţine un concert la Teatrul ~aţional.
Arătând că această formaţie aparţine Fundaţiei culturale "Principele Carof', care serveşte un frumos scop naţional
şi că astfel se pot întâlni cu colegii bucureşteni, membrii conducerii centrului "Petru Maior" susţin că: "studenţimea
clujeană are datoria de a-şi manifesta sentimentele sale de iubire faţă de vizitatori, de a le ura bun venit în Cluj şi
invită in corpore pe membrii săi să îi întâmpine la gară" 76 •
71

Loc.cit., Dosar 1924-26- acte ieşite, adrese 9 XII 1924 din partea studentilor români din Cluj către l.P.S. !van, episcop al
Clujului, şi către Domnia sa Dr. Elie Dăianu, protopop greco catolic, Cluj.
68
Loc. cit., Dosar 1925- procese verbale, p.v. din 25 III 1925, prima şedintă plenară a centrului "Petru Maior" după reînfiintarea sa.
69
Ibidem.
70
Emil A. Dandea -Mişcările studen,teşti din anu/1918, în Almanah ... , 1929, p. 95.
71
BCU Cluj Napoca, Fond "Petru Maior", Dosar 1925 -procese verbale, p.v. 1din 15 X 1925 şi p.v. din 5 XII 1925, şedinta
comitetului.
72
Loc. cit., Dosar 1925 -Acte justificative pentru sumele intrate, liste de colectă pentru fondul Octavian Petrovici.
13
Loc.cit, Dosar 1925- procese verbale, p.v. 21 X11925.
14
Emil A. Dandea, op. cit., p. 95.
n BCU Cluj Napoca, Fond "Petru Maior", Dosar 1923- colectia afişelor intrate, apel271V 1923.
76
Ldc.cif.., apel 13 IV 1923.
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Interesaţi în egală măsură de problemele ştiinţifice, studenţii clujeni vor participa la majoritatea acţiunilor
de acest fel organizate de Universitate şi de profesorii ei, aşa cum se întîmplă de exemplu în mai 1925 cînd
plenipotenţiarul Franţei va veni la Cluj pentru a decora pe unii din profesorii universitari pentru meritele lor
deosebite pe planul cercetării ştiinţifice şi culturale. 77 Alteori, ei înşişi vor fi cei care vor organiza manifestări cu
caracter cultural, cum o vor face în iarna lui 1922 cînd îl vor invita pe Octavian Goga să susţină o conferinţă la
Teatrul Naţional, tema aleasă de marele nostru poet şi om politic fiind aceea a "Ideii naţiona/e" 78 . O altă activitate
cu rol educativ în plan moral şi etic a reprezentat-o ciclul de meditaţii religioase ce avea loc la căminul studenţesc
în postul Paştelor. Iniţiată de profesorul Lupaş în 1920, această acţiiune se organiza cu ajutorul "P. Maior" şi
cuprindea comentarii ale Bibliei urmate de conferinţe cu teme religioase ţinute de profesori 79
În ceea ce priveşte problemele sociale ale studenţilor, centrul clujean va lua iniţiativa în 1923 de a înfiinţa
un "Birou de muncă, plasare şi informaţiuni" în căminul "Avram Iancu", activitatea acestuia fiind coordonată de
un comitet de studenţi. Se preconiza ca tinerilor universitari să li se ofere posibilitatea de a găsi un loc de muncă
în "toate ramurile de birou (translatori, corespondenţă în franceză, germană, rusă, română, maghiară, contabilitate,
etc.) pentru a se putea întreţine material mai uşor pe perioada studiilor superioare. 80
Datorită relaţiilor sale excelente cu diferite asociaţii de profil din ţară şi străinătate, adesea centrul studenţesc
"Petru Maior" era invitat de a lua parte la diferite evenimente culturale, ştiinţifice, şi chiar mondene. Ca un
element inedit, ce poate explica fie şi parţial solidaritatea naţională a studenţilor români în perioada interbelică,
voi menţiona invitaţia pe care o va primi centrul clujean din partea lui Corneliu Zelea Codreanu de a lua parte la
nunta sa, ce urma să aibă loc în 14 iunie 1925. Textul era formulat în următorii termeni: "Vă fac invitaţie
dumneavoastră pentru întreaga studenţime clujeană şi vă rog a veni. Casă şi masă e aranjată pentru oricât de
mulţi" • Răspunzând cu entuziasm la această chemare, studenţii din "Petru Maior" vor transmite o telegramă de
felicitare liderului mişcării de dreapta a tinerimii române, subliniind că Zelea Codreanu este "chezăşia adevărată
a învingerii curentului de renaştere românească" şi afirmând că doresc să continue lupta sub conducerea sa
Totodată ei vor delega spre a-i reprezenta la acest eveniment pe Ionel Antoniu Mureşan, student în drept. 82
Studierea atentă a fondurilor de arhivă şi bibliografice ne face să afirmăm, în concluzie, că membrii
"Petru Maior" se dovedesc a fi participanţi la fel de activi în domeniul cultural, ştiinţific şi social precum vor fi şi
în ceea ce priveşte apărarea intereselor studenţeşti. Majoritatea acţiunilor lor constituie o pagină însemnată a
istoriei locale şi provinciale, ilustrând totodată rolul valoros jucat de o astfel de asociaţie în viaţa societăţii româneşti
interbelice, importanţa structurilor asociative în promovarea preocupărilor diferitelor categorii sociale.
81

CULTURAL, SCIENTIFIC AND SOCIAL PREOCCUPATIONS OF
PETRU MAIOR STUDENT SOCIETY (1918-1925)
(Abstract)

Searching the archives this study tried to prove that Petru Maior members were involved in cultural,
scientific and social problems as in defending students' interests. Their acts were important for local history,
proving the impact on Romanian society interwars and the role of students' partnerships in history.
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Loc. cit, Dosar 1925- avize ieşite, aviz 7 V 1925.
Loc. cit., Dosar 1923-24 -acte justificative pentru sumele ieşite, chitante 11 XII 1923 ce arată cheltuielile făcute cu ocazia
conferintei susţinute de Oct. Goga Ia Cluj în 9 XII 1923, la iniţiativa "Petru Maior".
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Patria, anul II, nr. 51, 7. III. 1920; nr. 57, 14. III. 1920; nr. 62,21 III 1920, nr. 71, 1 IV 1920, nr. 75,5 IV 1920; anul III, nr. 64,
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80
BCU Cluj Napoca, Fond "Petru Maior", Dosar 1923 - colecţia afişelor intrate, afiş datat 1923.
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MORAR-VULCU

Scopul acestui articol este surprinderea, prin intermediul unui studiu de caz, a componentei politice a
procesului de diferenţiere etnică în primii ani ai regimului comunist în România. Mai exact, încercăm să observăm
cum percepe factorul politic principal (partidul comunist) acest proces, dacă şi cum încearcă să le determine
cursul şi cum se raportează din punct de vedere instrumental la acestea (ce scop urmăreşte printr-o politică anume
în această problemă). De asemenea, intenţionăm surprinderea succintă a componentei discursive a acţiunii partidului
în această privinţă, încercând să observăm de ce tip este legătura care se stabileşte între utilizarea unor termeni,
împărtăşirea unui set de concepte desemnate prin aceştia şi, în ultimă instanţă, politicile care operaţionalizează
acest set de concepte.
Studiul de caz este un instrument care are o valoare metodologică relativă, în sensul că rezultatele puse în
evidenţă nu sunt absolute, ci furnizează material pentru efectuarea de studii comparative ale căror unităţi de
investigare sunt similare. Studii similare, care ne-au fost de folos într-o mare măsură, au fost întreprinse de către
cercetătorii Liviu şi Virgil Ţîrău.
Un instrument de care vom face uz este distincţia centru-periferie. Nu voi defini deliberat spaţiul în care se
instituie raportul centru-periferie. Mă voi folosi de polisemia n,9ţiunii "spaţiu" pentru a dţ,limita cel puţin două
planuri în care relaţia susmenţionată este relevantă pentru. ~i~fuţia noastră. Unul dintr'e ele este structura
organizaţională a partidului, iar celălalt este configuraţia modului 'de organizare politică.
Ierarhia de poziţii sau de oficii se regăseşte la orice grup social, însă în cazul Partidului Comunist principiul
leninist al "centralismului democratic" şi conceperea Partidului ca "avangardă a proletariatului" se conjugă în
edificarea unei structuri care instituie o netă distincţie între cei care menţin sistemul şi cei care îl formează 1,
respectiv între nucleul de conducere- cadre şi activişti - şi masa mobilizabilă a membrilor. Geometria organizării
acestei structuri s-ar putea reprezenta, simplificând mult realitatea, sub forma a cel puţin două cercuri concentrice.
Centrul, înzestrat cu capacitate decizională, încearcă să mobilizeze indivizi în vederea acţiunii. În ceea ce priveşte
masa mobilizabilă a membrilor, o serie de cercetători au remarcat presiunea continuă din partea centrului de a-i
accentua latura administrativă în detrimentul celei politice. 2 Cu alte cuvinte, centrul deturnează angajamentul
politic al membrilor ordinari, care sunt recrutaţi pe baza loialităţii lor politice, însă sunt folosiţi în scopuri
organizaţionale 3 . Din acest fapt derivă una dintre caracteristicile practicii politice comuniste, şi anume abordarea
"dialectică", tradusă în acţiune tactică. Michael Shafir, care propune vizualizarea coeziunii organizaţiei în funcţie
de două coordonate, şi anume principiile organizaţionale şi adaptabilitatea organizaţională; din timp în timp se

1

Michael Shafir, Romania. Politics, Economics, and Society. Politica/ Stagnation and Simulated Change, Boulder, Colorado,

1985, p. 64.
2

Philip Selznick, The Organizati anal Weapon. A Study of Bolshevik Strategy and Tactics, The Free Press of Glencoe, Illinois,

1960, p. 29.
3
Ibidem, p. 25.
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impun modificări ale algoritmului de recrutare şi promovare de cadre, pentru a facilita înrolarea şi avansul acelor
elemente mai potrivite pentru a implementa sarcinile imediate4 (i.e. tactice).
În ceea ce priveşte configuraţia modului de organizare politică, aici partidul devine unicul factor de decizie
şi ca atare îşi anexează întregul domeniu al politicului (centru) 5. Acesta se defineşte prin delimitare de periferia în
sens larg (restul societăţii), al cărei potenţial politic îl exploatează, însă din care încearcă să elimine orice conţinut
politic (procedeul activizării limitate6). Rolul centrului este de a elabora un program care să răspundă necesităţilor
publice, cel al administraţiei de a îl pune în practică, iar cel al periferiei, în viziunea comunistă, de a suporta
implementarea acestuia. Situaţia se traduce prin distincţia dintre enunţarea programului şi execuţia lui, roluri care
corespund celor două zone distincte ale organizaţiei. Este de remarcat situaţia specială a verigii administrative,
care se defineşte, în condiţiile existenţei statului-partid, ca periferie faţă de centrul de decizie şi face parte din
centru în relaţia sa cu restul societăţii (cu periferia în sens larg).
Un alt sens al raportului centru-periferie este cel teritorial/geografic. Spaţiul politic românesc se localizează
cu centrul la Bucureşti şi cu periferia în provincie, într-o tradiţie a statului centralizat pe care structura şi necesităţile
organizatorice comuniste o perpetuează. Centrul, deşi localizat geografic la Bucureşti, există şi în teritoriu sub
forma comitetelor regionale sau judeţene de partid şi a structurilor subordonate. Acestea· se definesc în fiecare
dintre diviziunile administrative ca centru politic, însă pentru partid ca întreg ele nu sunt altceva decât nişte filiale
care se definesc prin excelenţă în plan administrativ şi nu politic. Deci nu există autonomie politică în teritoriu; în
acest sistem output-ul este generat de centrul politic cu ajutorul instrumental al periferiei organizaţionale care este
Comitetul Judeţean de Partid.

*
Prezenţa

Partidului Comunist pe scena politică românească nu era o noutate, el activând atât legal, cât şi
ilegal în întreaga perioadă interbelică. Handicapat de inexistenţa răspunsului societăţii la apelul său radical, acest
partid revine în 1944 pe scena politică românească într-o nouă postură, care îndreptăţeşte post festum acuzele
lansate de-a lungul întregii perioade interbelice la adresa acestuia, anume de a fi agent al bolşevismului şi al
URSS. Impunerea acestui "combat party'' (Phillip Selznick) în România are repercusiuni asupra întregului domeniu
al politicului. Actor prin excelenţă extrasistemic, Partidul Comunist propune şi implementează cu un suport intern
aproape inexistent la început, însă cu cel extern mai mult decât evident, un nou sistem politic în care confundarea
partid-stat" este tot mai accentuată şi al cărui hegemon era. Debilitatea sa numerică (pusă totuşi sub semnul
7
întrebării de studii recente ) facea partidul incapabil să acţioneze nu doar ca eventual subiect autonom, ci fie şi
doar ca agent al URSS.
Una dintre componentele esen~ale ale puterii politice este, după cum o remarcă, pe urmele lui Max Weber
o serie de autori, cea teritorială. Statul este deţinătorul monopolului coerciţiei fizice legitime doar într-un teritoriu
delimitat. Capacitatea de a asigura respectarea propriului "regulament social" se bazează pe monopolul coerciţiei
4

Michael Shafir, op.cit., p. 86.
"'( ... ) les nouvelles categories favorisees issues de la crise s'approprient un espace taille t leur mesure, tandis que les groupes
marginalises se relranchenl sur des territoires ou l'ordre social les assigne." Guy Di Meo, L 'Homme, la Societe, L 'Espace, Anthropos,
1991, p. 54.
6
Michael Shafir, op.cit.; Charles F.Furtado, Jr., and Michael Hechter, The Emergence of Nationalist Poli/ies in the US.S.R.: A
Comparison ofEstonia and Ukraine, in A. J. Motyl (ed.), Thinking Theoreticallyabout Soviet Nationalities, California University Press,
1995; Shmuel N.Eisenstadt, Center-Periphery Relations in the Soviet Empire: Some lnterpretive Obsertvations, in A. J. Motyl, loc. cit.,
pp. 213-215.
·Ne luăm libertatea de a vorbi despre partid-stat încă înainte de instituirea fazei monolitice din schema Seton-Watson deoarece
considerăm evident faptul că reale nuclee alternative de putere nu au existat în Romania în condi~ile actiunii URSS şi a agentului său,
Partidul Comunist.
7
V Ţârău, Considera,tii asupra dinamicii interne a Partidului Comunist Român în anii 1944-1947. Studii de caz (oraşul şi
jude,tul Cluj), în Anuarul Institutului de Istorie Cluj- Napoca, (AIICN), 35, 1996, pp. 316-344.
5
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fizice, monopol care la rândul său este produsul capacităţii actorului hegemon de a impune sancţiuni în cazul
nerespectării 8 . Aplicarea acestor sancţiuni cere resurse din partea statului-partid, resurse care nu în ultimul rând
sunt cele umane.
Instituţionalizarea unui sistem revoluţionar, o contradicţie în termeni, după cum bine remarcă Shmuel N.
Eisenstadt, implica mobilizarea totală a societăţii, societate care conţinea nenumărate clivaje9 Pe gestionarea
acestora se întemeia puterea politică. Aceste clivaje aveau criterii de definire dintre cele mai diverse: etnie, statut
social, confesiune, ocupaţie, sex, vârstă, etc. Fiecare dintre aceste zone de ruptură se materializează în plan politic
prin cereri specifice (uneori definite ca protest) adresate centrului. Raţiunea de a fi a acestuia îi dicta încorporarea
simbolurilor protestului în chiar miezul centrului, în acelaşi timp negând legitimitatea oricărui protest activ 10
"Problema naţională" este expresia care descrie unul dintre clivajele existente în societatea românească, clivaje
pe gestionarea cărora se bazează existenţa puterii politice. "Problema naţională".
Aceste clivaje nu aveau o proiecţie egală pentru orice actor situat în spaţiul politic românesc. Partidul avea
un program general care trebuia aplicat unor situaţii particulare. Acestea nu aveau aceeaşi dimensiune pentru
reprezentanţa în teritoriu a partidului şi pentru centrul de decizie, deşi cartografierea atentă a realităţilor locale, pe
care o mărturisesc documentele Arhivei de Partid Cluj era menită să ofere centrului material pentru stabilirea
conduitei politice din teritoriu. Printre acestea se afla şi problema naţională, foarte vizibilă în cazul diviziunii
administrative de care ne ocupăm, judeţul Cluj.
Judeţul Cluj avea o populaţie totală de 366.193 locuitori ( 1948), concentraţi în două oraşe, Cluj şi Huedin
şi nouă plăşi, Aghireş, Borşa, Călata, Gilău, Hida, Huedin, Mociu, Sărmaş. Din numărul total al locuitorilor,
conform recensământului din 1948 11, 241. 146 erau de limbă română, 118.824 de limbă maghiară, 429 de limbă
germană, 2.117 vorbitori de idiş (ultima cifră nu corespunde numărului total de evrei, dat fiind faptul că mulţi
erau vorbitori de limbă maghiară şi au fost recenzaţi ca atare). Aşadar, pe teritoriul judeţului Cluj "conlocuiau" cel
puţin două grupuri etnice majore, românii, respectiv maghiarii. Ca repartiţie teritorială, românii erau puternic
reprezentaţi în plasele Borşa, Călata şi Hida, iar maghiarii în plasa centrală, Huedin şi Gilău. De asemenea este de
remarcat proporţia mai mare de populaţie urbană în cazul maghiarilor şi al evreilor.

*
Deşi

aflat într-o poziţie centrală din punct de vedere politic, Partidul Comunist demonstrează în zona
o netă lipsă de coerenţă organizaţională, mai ales în ceea ce priveşte dezvoltarea în teritoriu şi recrutarea
de noi membri. În iulie 1945 Partidul Comunist se extinsese într-o proporţie mai mare în doar trei din cele nouă
plase ale judeţului (Aghireş, Huedin, Hida 12), situaţie ce contrasta violent cu rolul său politic in judeţ. De aceea,
începând cu sfârşitul anului 1944 şi până în 1948, Partidul Comunist lansează de la nivel central o puternică
campanie de recrutare de noi membri. Raţiunile acesteia erau obţinerea legitimităţii• interne, precum şi constituirea
unei baze umane pentru acţiunile viitoare. În acelaşi raport din iulie 1945 amintit mai sus se constata că noile
circumscripţii teritoriale au o slabă activitate datorită reticenţei populaţiei româneşti faţă de înscrierea în partid.
Din punctul de vedere al problemei pe care o avem în atenţie este util de observat sensul de modificare a politicii
studiată

Alexander J. Motyl, Sovietology. Rationality. Nationa/ity. Coming to Grips with Nationalism in the USSR. Columbia University
Press, 1990, p. 61.
9
S. N. Eisenstadt, loc.cit., pp. 213-216.
10
Ibidem, p. 214.
,
11 Vezi Trei ani de aplicare a Statutului Na,tionalită,tilor, Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor, Bucureşti, 1948, anexă, p. 61.
12 LiviuŢârău, Dezvoltarea structurilor de putere ale Partidului Comunist Român în judeţul Cluj, 1945-1946, AIICN, 35, 1993,
p. 278; Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Cluj, (în continuare, ANC), fond" Comitetul Judeţean al Partidului Comunist Român",
inventar 2, dosar 1/1945, fila 17. Pentru o parte din materialele de arhivă mulţumim d-lui Vrrgiliu Ţârău.
• După cum afirmă Selznick, acei care deţin puterea trebuie să îşi stabilească dreptul de a o face. "Aceasta nu este doar o dorin(ă
pioasă sau un canon democratic, ci o necesitate politică generală. Orice grup conducător care inten~onează să-şi atribuie prerogative (... )
trebuie să se identifice cu un principiu pe care comunitatea să îl accepte ca justificare pentru exercitarea puterii." Ph. Selznick, op. cit., p. 175.
8
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de recrutare a partidului, respectiv perceperea politică a diferenţelor naţionale. În aprilie 1945 compoziţia
procentuală pe naţionalităţi a partidului era următoarea: maghiari 84%, români 10%, evrei 6%. Situaţia era
considerată inacceptabilă de către partid, care încerca să se debaraseze de imaginea sa de "federaţie a minorităţilor
radicale", după expresia folosită de Robert King 1 ~.
Reticenţa etnicilor români este explicabilă. Aşa cum spune Crawford Young, în orice politică contemporană
guvernarea este exercitată de un număr mic de indivizi, oricare ar fi forma constituţională şi cadrul operaţional al
statului. Problema este dacă în conştiinţa populară aceia care deţin puterea sunt percepuţi ca un grup închis,
corporat şi materializat ca segment cultural independent 14 . Toate indiciile conduc la constatarea că românii
percepeau, în perioada 1944-1945, Partidul Comunist ca organizaţie cu o pregnantă dimensiune etnică.
Cu toate eforturile depuse de partid, numărul membrilor români nu creşte în ritmul aşteptat, după cum
atestă fiecare raport politic sau organizatoric lunar din perioada 1945-1946, deşi se iau măsuri speciale de atragere
a acestora. Printre acestea sunt acţiuni de recrutare în zonele locuite preponderent de români, folosirea etnicilor
români deja atraşi în partid pentru cooptarea de noi membri de aceeaşi etnie 15 . Efortului mobilizator îi răspund
însă prompt maghiarii. La fabrica Dermata, unde se afla unul dintre cele mai bine organizate comitete de partid,
numărul membrilor creşte într-o lună (septembrie 1945) de la 382 la 1996, respectiv cu 522 %, majoritatea celor
nou-înscrişi fiind maghiari. Din acelaşi raport deducem că programul de a dubla numărul membrilor români în
fiecare lună nu a dat rezultate mulţumitoare din cauza "pasivităţii elementelor româneşti" . Acelaşi ritm de creştere
se menţine şi în luna ianuarie 1946 17 , când din numărul noilor membri intraţi în partid 27,3% sunt români, 52%
maghiari şi 20,6% evrei.
O modificare semnificativă a evoluţiei numerice a membrilor de partid români se produce începând cu
vara lui 1946. Ea este paralelizată de mişcări de creştere similare atât în rândul maghiarilor cât şi al evreilor, însă
într-un ritm mai lent (vezi graficele 1 şi 2). Documentele resortului organizatoric atestă pe lângă efortul continuu
în direcţia deja menţionată, o schimbare de tactică în ceea ce priveşte organizarea la nivelele inferioare (la care de
fapt sunt încorporaţi noii membri). Dacă în perioada 1944-1946 celulele de partid erau organizate pe baza
apartenenţei naţionale, existând deci celule formate din maghiari, respectiv din români, din vara lui 1946 se trece
la desfiinţarea efectivă a tuturor celulelor exclusiv româneşti şi exclusiv maghiare. Din acel moment criteriul de
organizare a celulelor nu urma să fie apartenenţa naţională, ci distribuţia spaţială a membrilor: în uzine ele urmau
a fi împărţite după secţii, iar în sectoare după străzile sectorului respectiv 18 . Probabil că existenţa celulelor româneşti
sau maghiare era percepută ca discriminatorie. Prin desfiinţarea celulelor în această formă Partidul Comunist viza
o mai mare coerenţă între priorităţile organizatorice (atragerea de membri, şi în special de membri români) şi
preceptele ideologice - eludarea oricăror graniţe etnice, exprimată în mult vehiculata expresie "înfrăţirea
naţionalităţilor conlocuitoare". Dacă privim statisticile care exprimă componenţa etnică a partidului, am putea
sesiza o corelaţie puternică între începutul creşterii accentuate a numărului de membri români şi intrarea în vigoare
a acestei măsuri (vezi graficele 1şi 2). Totuşi, credem că o astfel de corelaţie rămâne încă de demonstrat. În luna
octombrie a aceluiaşi an Comitetul Judeţean PCR Cluj constată o compoziţie naţională "foarte favorabilă" 19 .
Dacă în decembrie 1946 românii reprezentau 40,5% la sută, în iunie 1947 Comitetul Judeţean Cluj raporta
Comitetului Central că românii au început să fie majoritari în rândurile partidului în judeţ (vezi graficele 1 şi 2),
iar în decembrie 1947 partidul avea în componenţă 57,3% români, 37,9% maghiari şi 4,4% evrei 20 În perioada
noiembrie-decembrie 1947 rapoartele Comitetului judeţean înregistrează cu satisfacţie modificarea pozitivă a
16

11

Robert King, A History ofthe Romanian Communist Party, Hoover Institution Press, Stanford University, 1980, p. 35.
Crawford Young, The National and Colonial Question: A V!ew from the South, in A.J.Motyl.(ed.), loc. cit., p. 76.
15
ANC,fond cit., dos. l/1945, f.23. În raportul pe luna septembrie al Comitetului judeţean Cluj se menţionează: "Se va pune în
datorie fiecărui tovarăş care vorbeşte româneşte, ca în cursul lunei să atragă în Partid un tovarăş român"
16
Ibidem, f. 21.
17
ANC,fondcit., dos. 2/1945, f. 13.
18
Loc.cit., dos. 2/ 1946, f. 62.
19
Loc. cit., dos. l/1946, f. 38.
20
Loc. cit., dos. 5/1947, f. 94-95.
14
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a partidului s-a îmbunătă~t, ajungând la un raport care aproape
corespunde situaţiei din judeţ a naţionalităţilor". 21 Deşi pentru anul 1948 nu dispunem de date suficiente, credem
că până spre sfârşitul acestui an se menţine aceeaşi tendinţă în materie de recrutare a noi membri.
Masiva campanie de epurări lansată în cea de-a doua jumătate a anului 1948 sub lozinca "curăţirii Partidului
Comunist de elementele duşmănoase şi compromise" are efect şi asupra componenţei pe naţionalităţi. Datele de
care dispunem din lunile ianuarie-iunie 1949 indică o evoluţie descrescătoare în cazul românilor şi maghiarilor, şi
uşor crescătoare în cazul evreilor. Procentual însă, raportul între naţionalităţi nu se schimbă în mod semnificativ,
următoarele evoluţii afectându-le numeric în mod egal.
Dincolo de necesitatea de a recruta un cât mai mare număr de membri, documentele emise de diversele
resorturi ale Comitetului judeţean PCR vorbesc despre şi acţionează în spiritul a ceea ce se numea "justa compoziţie
naţională". Dacă privim compoziţia naţională a judeţului Cluj exprimată procentual, precum şi pe cea a partidului
comunist de-a lungul segmentului cronologic 1945-1950, observăm că partidul emite aprecieri pozitive la adresa
compoziţiei sale naţionale doar când aceasta se apropie de cea a judeţului. Aşadar, situaţia de fapt era considerată
în mod obiectiv validă, utilizându-se principiul proporţionalităţii distribuţiei naţionale. Utilizarea la modul efectiv
şi nu doar la nivel declarativ a acestui principiu este indicată de faptul că partidul a manipulat compoziţia naţională
a structurilor sale superioare, adică a acelora a căror componenţă putea fi controlată prin eficientul mecanism al
promovării. În aceste structuri ficţiunea "justei compoziţii naţionale" este respectată cu mult înainte ca aceasta să
devină o realitate la nivelul întregii compoziţii a partidului. Comitetul Judeţean Cluj conţinea la 27 decembrie
1945 şapte români, şase maghiari şi doi evrei, sau dacă vrem, procentual, 46,6% români, 40% maghiari şi 1,3%
evrei, într-o perioadă în care compoziţia întregii structuri a partidului era de circa 80,7% maghiari, 13,1% români,
6,1% evrei. Biroul Politic respecta şi el la aceeaşi dată o relativă proporţionalitate: 2 maghiari, 2 români, un
evreu 22 Această conduită de control a structurilor superioare se menţine şi după realizarea, începând din vara lui
194 7, a "justei compoziţii naţionale". În mai 1948, prin admiterea unui român în Biroul Politic, se îmbunătăţeşte,
după cum se afirmă într-un raport către Comitetul Central, "foarte serios compoziţia naţională a biroului şi calitatea
în acelaşi timp" 23 . Reorganizarea Comitetelor de partid pe sectoare şi plăşi, în martie 1949, duce la modificarea
substanţială a compoziţiei naţionale a acestora ( 158 români, 74 maghiari, 25 evrei) 24 În iunie acelaşi an compoziţia
naţională a activului de partid era următoarea: 51,4% români, 30,4% maghiari, 8,5% evrei. Raportul din acea lună
menţionează următoarele: "( ... ) putem arăta ca un rezultat că am ajuns să avem cadre româneşti în măsura în care
avem. Era o preocupare importantă pentru noi." 25 Preocuparea de care se vorbeşte în raport era, deci, de a stimula
o compoziţie care să copieze configuraţia naţională a judeţului. Cu alte cuvinte, compoziţia partidului se orienta
de-a lungul liniilor de definire a unor grupuri la care apartenenţa se valida în termeni de caracteristici atribuite 26 ,
respectiv naştere, limbă etc., şi nu în termeni de statut social dobândit prin acţiune socială: merit, abilităţi, etc.
Această conduită face obiectul dezbaterilor chiar în rândurile conducerii locale de partid. În mai 1945, la
Consfatuirea Regionalei de Partid Cluj, unul dintre participanţi, Simo Gyula sesizează incompatibilitatea între
necesitatea de a atrage un număr cât mai mare de membri români, adică de a asigura o "justă compoziţie naţională"
şi necesitatea de a păstra o "justă compoziţie socială": "Dacă am mări procentajul românesc în Partid, ar scade
procentajul muncitoresc" 27 De fapt, acesta sesizează realitatea celor două linii de clivaj care, în judeţul Cluj, se
. suprapuneau, respectiv cea socială cu cea naţională. Observaţia activistului amintit relevă faptul că, înainte de
21

Loc.cit., dos. 111947, f. 58.
Loc. cit., dos. 2/1945, f. 4.
23
Loc.cit., dos. 211948, f. Il.
2
' ANC,fond cit., inv. 3, dos. 1511949, f. 47.
·' ANC,fond cit., inv. 2, dos. 13/ 1949, f. 80.
26
Apartenen(a la un astfel de grup se fundarnentează pe perceperea a ceea ce individul este, mai degrabă decât a ceea ce face. Cf.
f'alcott Parsons, Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity, in Thomas Glazer and Daniel
:vtoynihan, (eds.), Ethnicity. Theory and Practice, 1975, p. 56.
27
ANC, fond "Comitetul Regional PCR Cluj", inv. 13, dos. 111945, f. 5r
·s Ph. Selznick, op.cit.
22
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este definirea Partidului ca actor politic. Pentru acelaşi personaj, Partidul îf
păstrează caracterul de avangardă a proletariatului care, în teritoriul studiat, coincidea mult cu perceperea saţts
avangardă politică a populaţiei maghiare. Totuşi, întreaga acţiune a Partidului în această problemă, ridică, dup.a
cum am observat, la un rang egal criteriile social şi naţional. Selznick afirmă că "acolo unde originea de clasa,.
familie, ( ... ) etnică a personalului nu este controlată pot apărea consecinţe neaşteptate pentru mecanismul de
luare a deciziilor." 28 Totuşi această remarcă este criticabilă, deoarece respectă un model al conexiunii mecaml-'"' ce
se operează între identificarea obiectivă a corpurilor sociale şi comportamentul colectiv estimat al acestora29 Pe
de altă parte, componenţa unei organizaţii politice, deci şi cea a Partidului comunist, nu este în mod direcL relt:vantă
pentru stabilirea unei eventuale orientări etnice ("românitatea", "maghiaritatea" sau "caracterul evreiesc" al
acestuia) Relevantă este însă, din punct de vedere politic, practica de stabilire a componenţei etnice. Întrebarea
care se punea era dacă statul-partid - care era distribuitor de resurse politice - era perceput ca o arenă imparţială
(chiar dacă limitată) pentru distribuirea acestora, sau era perceput ca dezavantajând vreun grup social. Această
întrebare credem că se punea cu acuitate şi în interiorul Partidului. Pentru a răspunde la ea, poate nu lipsită de
interes ar fi o succintă privire asupra mai sus-amintitei legături între nivelul discursiv şi cel efectiv al acţiunii
Partidului. Mesajul-acţiune are subiacentă o percepţie particulară a fenomenului etnic, percepţie pe care încercăm
să o decelăm din analiza unor texte de uz intern ale partidului, emise în perioada 1945-1950. Ca urmare, ne
îndreptăm atenţia asupra concepţiei Partidului asupra a cum exista şi cum trebuia să existe etnicitatea, cu alte
cuvinte asupra laturii descriptiv-explicative precum şi asupra celei normative a textelor, ambele cu rezonanţă în
spaţiul public, în sensul că acţiunile Partidului contau ca elemente importante ale limbajului prin care acesta se
prezenta societăţii, independent de faptul că aceste acţiuni au fost sau nu destinate spaţiului public.

definirea

priorităţilor, importantă

*
Mai-sus schiţata poziţie a PCR în societatea românească are printre consecinţe şi o anumită configurare a
public. După cum cunoaştem, una dintre dimensiunile esenţiale ale spaţiului public este comunicarea.
Chiar dacă sună tautologie, cineva se defineşte ca actor al spaţiului public în momentul în care emite un mesaj
public. Un mesaj capătă această calitate dacă este comunicat prin intermediul unui mijloc de comunicare public,
iar adresabilitatea sa este generală (este accesibil oricărui alt actor care are mijloacele de a descifra mesajul)
Devenind treptat deţinător unic al mijloacelor de comunicare în masă şi aproape unic constructor de discurs
public, PCR se defineşte ca actor principal al spaţiului public. Caracterul şi miza comunicării erau, prin urmare,
politice, în sensul că unicul lucru comun domeniilor comunicării era faptul că Partidul le facea să apară în spaţiul
public în relaţie cu exercitarea puterii. Privite prin această prismă, mesajele emise astfel sunt subsumabile strategiilor
de "autoprezentare" politică (Paul Ricoeur vorbeşte chiar despre o prezentare în sens teatraP 0); pentru aceasta, ele
trebuie să fie univoce, schematizate, uşor inteligibile. 31
spaţiului

29

Cf. Pandelis Lekas, The Supra-Ciass Rhetoric ofNationalism: An Introductory Comment, East European Quarterly, 30, 1996,
no. 3, p. 279.
Jo Paul Ricoeur, De la text la acţiune. Eseuri de hermeneutică, Il, Cluj, 1999, pp. 358-365.
JJ Din punctul de vedere al univocitătii, elocventă este situaţia prezentării publice a "problemei naţionale" in URSS. Definirea
existenţei solidaritătilor naţionale ca "problemă" impunea cu necesitate un mod de "rezolvare" a acesteia, deviză sub care s-a desfăşurat
politica comunistă în domeniu. În esenţă, aşa cum afirmă Donna Baluy, politica naţională bolşevică a fost profund optimistă prin faptul
că avea viziunea mutabilităţii naturii umane şi a identităţii etnice (Donna Baluy, intervenţie la conferinţa "The Soviet Nationalities and
Gorbachev", organizată în aprilie 1989 la Columbia University, Nationali/ies Papers, voi. XVII, no. l/1989, p. 38). Deşi deţinea un set
bine definit de precepte, (la care au contribuit în primul rînd Lenin şi Stalin), care subliniau incompatibilitatea între solidarităţile naţionale
şi cele ale proletariatului internaţional, bolşevicii au perceput la reala dimensiune potenţialul destructiv pe care această problemă îl avea
pentru noul construct politic preconizat de ei. Ca urmare, au plasat-o pe aceasta în poziţia de variabilă dependentă de obiectivele imediate,
în funcţie de acestea, tratarea "problemei naţionale" oscila între pragmatic şi ideologic. Inerenta eterogeneitate (din ambele puncte de
vedere) a conduitei sovietice în domeniu (vezi politica de "înrădăcinare" a anilor '20, respectiv resuscitarea solidarităţii naţionale ruseşti
în timpul războiului) era convertită de orice enunţ retrospectiv emis de comunişti, cel puţin în timpul lui Stalin, în imaginea unei politici
coerente în care toate actele se încadrau într-o unică schemă explicativă de la care nu existau excepţii. De fapt, aşa cum remarcă Crawford
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În pofida a ceea ce o reprezentare mecanică a comunicării în spa~ul public a cărui configuraţie am schiţat-o
ne-ar lăsa să credem, existenţa feed-back-ului este de necontestat. Acesta este recep~onat printr-o atentă cartografiere
a realităţilor locale. Spaţiul public descris succint mai sus poate fi definit ca restrictiv şi această situaţie grevează
în egală măsură atât asupra emiţătorului, cât şi asupra receptorului. Definind normele de comunicare publică,
Partidul îşi autoimpune implicit o anumită conduită ai cărei parametri de raţionalitate sunt alţii, comparativ cu cea
dintr-un spaţiu public nerestrictiv32 . Partidul neavând, practic, concurent, dihotomia pragmatic-ideologic în
aprecierea fiecărei acţiuni, oricum îndoielnică din punct de vedere epistemologie, devine irelevantă pentru
cercetătorul de azi. Această conduită se materializează în planul comunicării în spaţiul public ca discurs. Se
impun jaloanele "corectitudinii politice" a limbajului public în problema minorităţilor: autodefinirea conduitei în
legătură cu "problema naţională" ca "nouă concepţie", (care implica o politică incluzivă a minorităţilor naţionale,
rebotezate naţionalităţi conlocuitoare (în 1945) în propria Weltanschauung politică) conţinea atât o dimensiune
proscriptivă, cât şi una prescriptivă, care erau complementare. Dacă termenul de minoritate a fost exclus din
spaţiul public (proscriere), un altul, naţionalitate conlocuitoare vine să-i ia locul (prescriere). Aceste mutaţii nu se
produc ca urmare a unei evoluţii semnificative a raporturilor interetnice din România, ci sunt exclusiv rezultatul
acţiunii deţinătorului puterii, de aceea ni se pare rezonabil să le interpretăm ca un prim efort de inginerie a
exprimării publice.
Din sursele despre care vorbeam se desprind două moduri diferite de percepere a realităţilor etnice: pe de o
parte, comuniştii percepeau grupurile naţionale ca pe nişte corpuri solide, alcătuite din membri conştienţi de ei
înşişi şi de ceilalţi, pe care îi percep invariabil drept concurenţi. Pe de altă parte, exista viziunea "optimistă" a
maleabilităţii acestor grupuri naţionale şi a posibilităţii de a modifica natura relaţiilor interetnice. De remarcat
mai este faptul că abordarea problemei naţionale gravitează, explicabil, (ţinând cont de componenţa etnică) în
documentele comuniştilor clujeni în jurul relaţiilor dintre români şi maghiari. Deşi la prima vedere aceste două
viziuni se află la poli opuşi, opoziţia este ignorată deseori; în practică, ele coexistă uneori chiar în cadrul aceluiaşi
document. Pentru a depăşi dilema, se apelează la un mecanism "dialectic". Opoziţia este anulată, în concepţia
emitenţilor, de însăşi acţiunea Partidului în sensul trecerii de la starea 1 la starea 2. Cu alte cuvinte, cele două
viziuni amintite sunt considerate şi proiectate public ca două momente ale aceleiaşi realităţi privită în evoluţie
sau, dacă vrem, două ipostaze ale aceleiaşi concepţii uni tare despre "problema naţională". Reamintim că unitatea
discursului este una dintre condiţiile unei minime credibilităţi acesta odată situat în spaţiul public.
Prima percepţie este atestată de numeroasele rapoarte care subliniază şovinismul "bilateral" româno-maghiar.
Aşadar, nu doar o naţionalitate anume deţine monopolul asupra şovinismului, ci acesta este un rău egal distribuit.
De asemenea, nu există un grup social indicat ca fiind vectorul şovinismului, cu excepţia a ceea ce se numeşte
"reacţiune". Spre exemplu, muncitorii fabricilor clujene Dermata, Iris, atelierele CFR sunt desemnaţi ca purtători
ai şovinismului. Acesta, conform documentelor interne, poate fi şi trebuie combătut. Rezolvării acestei probleme
îi este dedicată o mare parte din consfătuirea regionalei Cluj a Partidului Comunist din mai 1945, iar rapoartele
politice din august acelaşi an o discută pe larg în contextul evenimentelor din 5 ale aceleiaşi luni 33 , când muncitorii
de la Dermata au deschis focul asupra armatei române la întoarcerea acesteia de pe front. De fapt, constanta
atitudinii politice surprinse chiar de către Partid în mediul muncitoresc se pare că este şovinismul şi nu solidaritatea
de clasă. 34 O confirmare ne este oferită de un raport politic din 1948. Dacă Partidul porneşte de la premisa existenţei
unei conştiinţe de clasă (în cazul acesta a ţăranilor) care obturează diferenţele naţionale, situaţia din judeţul Cluj
pune sub semnul întrebării componenta clasă în favoarea componentei apartenenţă naţională. Se recunoaşte că
în cazul Frontului Plugarilor, acolo unde organizaţiile de bază ale PCR sunt slabe, organizaţiile Frontului Plugarilor
sunt inexistente. În schimb se recunoaşte aderenţa masivă de care se bucură Uniunea Populară Maghiară în cadrul
Young, această politică nu a "rezolvat" chestiunea na~onalităţii, ci a transfonnat parametrii culturali ai interac~unii stat-societate. (Cra\\ford
Young, /oc.cit., p. 85).
32
Vezi A.J. Motyl, Sovietology, Rationality... ,pp. 58-60, pentru un comentariu asupra spa~ului politic "constrângător" dintr-un
stat totalitar.
ll Liviu Ţârău, loc. cit., p. 279.
34
După cum o atestă documente din fd.Inspectoratului de Poli~e Cluj (inv. 399, dos. 627).
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masselor maghiare "datorită poziţiei lor naţională (sic!)". În plus, Frontul Plugarltor nu are organizaţii la oraşe,
spre deosebire de UPM, care dispune de organizaţii puternice în care muncitorii sunt major)ţari 35 . Aşadar, o certă
solidarizare naţională, desemnată eronat ca alianţă între ţărănimea muncitoare maghiară ,şi #:~itorimea maghiară
pune în umbră categoria "clasă", dacă o comparăm cu situaţia Frontului Plugarilqt'si· 8:sta"~"~iar în condiţiile
controlului total exercitat de către Partid asupra UPM
Acţiunea de modificare a propriei componel1ţe etnice, despre care am amintit mai sus, este·eQ)blematică
pentru perceperea diferenţelor naţionale. Aflat în postura de agent administrativ faţă de. conducereâ ·centrală,
Comitetul Judeţean P. C.R Cluj întreprinde; considerăm că exclusiv la iniţiativa centrului,. această acţiun~ care
este prin definiţie acţiune (şi nu re-acţiune). Ca atare, Partidul se prezintă pe sine ca repl'e~entant al unei. ordini
naturale a lucrurilor, pe care nu încearcă să o modifice. Rezultă de aici o concepţie esenţialistă a etnicului în
sensul "şcolii primordialiste" de analiză a etnicităţii (Pierre Van Den Berghe, John Annstrong). Acest fapt este
important, pentru că recunoaşterea principială a autonomiei identităţii etnice, (respectiv a separării stmcturale a
indivizilor umani pe baza unor caracteristici asupra cărora aceştia nu deţin vreun control) este condiţia esenţială
a existenţei politice a pluralismului etnic, în al cărui promotor încearcă să se erijeze Partidul. Pe scena locală
studiată pluralismul etnic îşi schimbă frecvent dimensiunile, în funcţie de definirea şi redefinirea spaţiului politic,
a zonelor societăţii îndreptăţite la reprezentare politică şi a modalităţilor de reprezentare. Formulam mai sus
întrebarea dacă statul - care era distribuitor de resurse politice - era perceput ca o arenă imparţială (chiar dacă
limitată) pentru distribuirea acestora, sau era perceput ca dezavantajând vreun grup social. Iniţial, pluralismul
etnic era exprimat politic, (vezi cazurile UPM şi CDE), chiar dacă, practic, aceste organizaţii funcţionau sub
supervizarea Partidului. În această fază, spaţiul politic (construit de către PCR) definea ca li cită reprezentarea
respectivelor comunităţi etnice. Ulterior, Partidul împinge la nivelul construcţiei imaginii sociale (propagandei)
rolul de reprezentant politic al unei minorităţi de către o organizaţie distinctă, în timp ce conţinutul politic al unor
astfel de organizaţii este absorbit de către Partid. Partidul Comunist preia total gestionarea problemei, cu preţul
recurgerii la practici prin care a încercat să elimine perceperea sa ca dezavantajând vreun grup: manipularea
componenţei ca mijloc de a gestiona reprezentarea politică la nivel local. Partidul îşi ajustează componenţa pe
baza unor criterii care validau existenţa unor grupuri ireductibile. !reductibile, deoarece partidul percepea
reprezentarea lor politică ca pe un joc cu sumă nulă. Aceasta este un indiciu în egală măsură asupra priorităţii
acordate de către partid problemei, cât şi asupra permanentului caracter "tactic" în care Partidul a exilat conduita
faţă de diferenţele etnice.
Aminteam mai sus despre o a doua concepţie a Partidului privitoare la realităţile etnice, respectiv cea a
maleabilităţii raporturilor interetnice. Una dintre primele iniţiative de "inginerie" a raporturilor interetnice este
amintita măsură a desfiinţării celulelor etnice (în 1946), în care principiile organizaţi anale şi capacitatea de adaptare
se suprapun: măsura politică putea fi interpretată ca una care răspundea nevoii de "înfrăţire a naţiunii române cu
cea maghiară"_ Ulterior, redimensionarea pluralismului etnic face ca'acesta să fie limitat doar la sfera culturală, în
care se desfăşoară stimularea estimatei tendinţe sus-amintite. Manifestările culturale desfăşurate invariabil sub
egida ·Partidului sunt astfel concepute, încât să sugereze permanent tendinţa de apropiere a românilor şi maghiarilor.
În octombrie 1946, un raport al secţiei culturale ne indică existenţa acestei practici: în judeţ existau paisprezece
trupe de teatru româneşti, treisprezece maghiare şi şapte mixte; în ceea ce priveşte corurile, numărul celor mixte
întrecea numărul celor de fiecare limbă în parte, română, respectiv maghiară (de limba română erau 4 coruri cu
150 de membri, de limba maghiară erau 5/189, iar mixte 6/211 ). Rezolvarea problemei naţionale, scopul declarat
al noii politici al cărei promotor era Partidul Comunist este facilitată de manifestări culturale comune de genul
festivalului româna-maghiar din mai 1946, în cadrul căruia se produc diferite trupe şi ansambluri folclorice
româneşti şi maghiare, care sunt apreciate în mod deosebit de asistenţa bineînţeles mixtă
Un alt mijloc declarat36de stimulare a "înfrăţirii" a fost reîmpărţirea administrativă în curs în 195037 În
judeţul Cluj unul dintre considerentele care au jucat un rol în alegerea compunerii co~tmelor a fost compoziţia

ll

ANC, fd. Comitetul Judeţean PMR Cluj, inv. 3, dos. 1211948. f.'
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în sensul realizării unui echilibru (sau mixaj?) etnic. Spre exemplu, prin trecerea comunei Văleni în
subordinea comunei Călata se inten~ona echilibrarea balanţei etnice, Călata fiind locuită preponderent de români,
iar Văleni în proporţie de 60% maghiari38 . Acolo unde erau propuse două centre ale viitoare comune (spre exemplu
Cara şi Dezmir) se alegea centrul în care "conlocuiau" cât mai multe naţionalităţi. În acest caz a fost aleasă Cara,
unde existau trei naţionalităţi. 39 .
Interesul Partidului pentru problema naţională este dovedit de emiterea de către Comitetul Regional P.MR, la
sfârşitul lui 1950, a unei note telefonice către Comitetele Raionale, conţinând instrucţiuni pentru desfaşurarea în
teritoriu, mai ales în structurile institu~onale, a unei analize a gradului de cunoaştere a "politicii Partidului în chestiunea
naţională". Analiza urma să fie efectuată în birourile raionale şi în administraţie. Alte puncte de urmărit erau rezultatele
practice ale acestei politici, reacţia "duşmanului de clasă" (în special în cazurile în care se manifestă "ideologia
burgheză" care propagă unitatea naţională), activitatea organizaţiilor de masă în această direcţie şi măsurile educative
destinate tineretului şi muncitorilor. Se recomanda celor însărcinaţi cu această analiză studierea prealabilă a rezoluţiei
Biroului Politic al CC al PMR din decembrie 1948, astfel încât nu e de mirare că toate rapoartele care s-au întors la
Comitetul Regional în urma acestei note au fost redactate în acelaşi limbaj ca şi rezoluţia.
Acest din urmă exemplu, împreună cu ceea ce am urmărit până în acest punct ne îngăduie să formulăm cu
destulă convingere o concluzie provizorie: prima din cele două percepţii ce se desprind din acţiunea şi discursul
Partidului şi pe care am putea-o numi primordialistă corespunde dimensiunii descriptive a documentelor. Cealaltă
concepţie, a maleabilităţii raporturilor interetnice corespunde dimensiunii normative. Aceste două concepţii aveau
zone de extracţie diferite în cadrul arhitecturii organizaţionale a Partidului, corespunzătoare locurilor de generare a
celor două dimensiuni amintite. În acest punct, credem că este utilă reintroducerea distincţiei dintre rolurile politic,
respectiv administrativ în cadrul structurii partidului. Dimensiunea descriptivă se origina la nivel local, nivel căruia
îi corespunde rolul administrativ, în timp ce dimensiunea normativă era produsă de la nivelul central, adică cel
posedând rol politic. Bazată pe materialul factual venit din teritoriu, politica minoritară era enunţată de la nivel
central şi era rezultat al unor constrâng eri de natură diversă, precum cea externă sau cele mai circumstanţiale, generate
de obiectivele imediate vizate de către Partid. Construcţia output-ului transmis peri feri ei administrative (comitetele
locale de Partid) era, aşadar, bazată pe nişte considerente şi percepţii cu totul altele decât cele care grevau input-ul
transmis de periferia de partid centrului. Acest fapt genera modificarea înspre negativ a raportului reprezentanţilor
Partidului din teritoriu (percepuţi aici ca Centru) cu grupurile minoritare locale. Ca urmare, era stimulată fractura
dintre nivelul local şi cel central, exprimată spre deceniile următoare prin "criza" de reprezentare politică pe care o
vor traversa minorităţile naţionale, coroborată cu modificarea atitudinii oficiale faţă de "problema naţională".

LOCAL ORGANIZATION AND ETHNIC COMPOSITION OF THE
ROMANIAN COMMUNIST PARTY CLUJ, 1945-1950
(Abstract)

The aim of this study is to put to light, by the help of a case study, the politica! constituent of the ethnical
differentiation process in the first years of communist regime in Romania. Precisely, we try to observe the way in
which the main politica! factor (the communist party) perceives this process, if and how it tries to influence the facts
and the relationships with them (the aim ofthe regime). We also try to take an overlook on the discourse ofthe party
to make a classification of the relationships between the terms use, concepts and the politica! support of them.

ANC, fd. Comitetul Jud. PMR Cluj, inv. 3, dos. 8/1950, f. 16.
Donald L. Horowitz remarcă faptul că una dintre principalele metode de calmare a conflictului interetnic şi de eliminare a
tensiunilor aferente era în URSS împărţirea şi reîmpărţirea administrativă a teritoriului. D.L. Horowitz, How to Begin Thinking
Comparative/y about Soviet Ethnic Problems, inA.J. Motyl, (ed.), loc. cit, p. 18.
38
ANC,fond cit., f. 75.
39
Ibidem, f. 41.
36
37
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Grafic nr. 1: Evolutia numerica, pe nationalitati, a efectivelor PCRIPMR din jud. Cluj (rrinus orasul Cluil in perioada
1946-1949
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Tab e i2.Evoluţia numerică , pe naţionalităţi , a efectivelor PCRIPMR în oraşul Cluj , ian .1946-dec. 1950
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..n Decembrie ~989: Piata Libertăţii (Cluj-Napoca)
P!t>rtl de revoluţionar - Lucian MA11Ş
:ornel JURJU

Pentru istoria secolului pe care ne pregătim să-I încheiem, anul 1989 are fără îndoială semnificaţia unei
pietre de hotar prin colapsul definitiv pe care I-au cunoscut regimurile comuniste din Europa Centrală şi de Est,
care, într-un timp istoric record, s-au dezagregat în favoarea modelului democratic occidental, asimilabil în proporţii
diferenţiate de la o ţară la alta. Procesul dezintegrării comunismului a debutat în Polonia şi Ungaria, forţele de
opoziţie de aici preluând puterea în mod paşnic, continuând să se propage, în toamna anului 1989, spre R.D.G. şi
Cehoslovacia, unde confruntarea dintre societatea civilă şi puterea comunistă a luat forme violente fără însă a
produce victime umane. Valul schimbărilor, deşi într-o dimensiune mai restrânsă, a atins şi Bulgaria, Teodor
Jivkov, lider al Partidului Comunist din 1954, fiind înlocuit cu Petur Mladenov, comunist cu vederi mai liberale. 1
Într-un astfel de context, singura "dezamăgire" părea să fie România cu toate circumstanţele atenuante care puteau
fi invocate, ca de pildă rigiditatea şi brutalitatea regimului comunist patronat de Nicolae Ceauşescu. Suspectată
de un incomod complex allaşităţii, acutizat prin posturile de radio occidentale ascultate în România, societatea
românească a reacţionat la mijlocul lunii decembrie printr-o revoltă de amploare, reuşind în numai o săptămână
să înlăture regimul de dictatură al soţilor Ceauşescu. Desigur că această explozie socială a fost pregătită de criza
economică prelungită, cu vizibile tendinţe agravante, în care România a intrat de la sfărşitul anilor '70, însă nu ar
trebui excluse, chiar dacă nu există încă probe foarte clare în acest sens, posibilele implicaţii ale unor servicii
secrete externe interesate de răsturanarea regimului Ceauşescu 2 Mai trebuie avute în vedere, la nivel cauza!, şi
efectele factorului conjunctural pe care îl identificăm în schimbările politice radicale petrecute în Europa Centrală
şi de Est în anul1989 şi care, printr-o insistentă mediatizare din exterior spre interior, au creat o puternică presiune
asupra societăţii româneşti apropiind-o de stadiul unei intransigente reacţii anticomuniste.
După cum se cunoaşte, evenimentele revoluţionare din România au început la Timişoara în zilele de 15-16
decembrie 1989 şi au fost ocazionate de o decizie judecătorească abuzivă de evacuare a pastorului reformat Utszlo
Tokes din parohia pe care o deservea. Cum pastorul Tokes s-a opus procedurii de evacuare silită, în jurul său s-a
angrenat un impresionat curent de solidarizare care a evoluat progresiv şi într-un ritm accelerat de la credincioşii
parohiali la marea parte a populaţiei Timişoarei. Pe acest fundal, chiar din 16 decembrie la Timişoara s-au desfăşurat
puternice manifestaţii anticomuniste ce au culminat cu ocuparea sediului Comitetului Judeţean de Partid. Riposta
instituţiilor de represiune, la care a fost asociată şi armata, nu a întârziat, în zilele de 16 - 20 decembrie fiind executat
foc intens împotriva populaţiei civile din rândul căreia au apărut numeroşi morţi şi răniţi. 3 Genocidul premeditat nu
a putut opri valul revolu?onar de la Timişoara, din data de 20 decembrie manifestanţii preluând controlul definitiv
asupra oraşului, armata fiind retrasă în cazărmi sau pactizând cu populaţia ieşită în stradă .

. 1

{~93,

Joseph Rothschild, Re turn to Divesity. A Politica/ History ofEast Central Europe Since World War II, Oxford University Press,

p: 229-230; 238-244; 237-238; 252-253.
2 Ş~rban

Săndulescu, Decembrie '89/ovitura de stat a confiscat Revoluţia Română, Editura Omega Press Investment, Bucureşti,

199o, p. 12~1s; 38-39.
1
Ibidem, p. 47.
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Cu începere din 21 decembrie, evenimentele revoluţionare din Timişoara s-au extins în Bucureşti, ClujNapoca, Târgu-Mureş şi în alte oraşe ale României. La Cluj prima reacţie faţă de cele întâmplate la Timişoara a
venit din partea structurilor comuniste locale care încă din 17 decembrie au convenit asupra câtorva măsuri
menite a preîntâmpina contagiunea revoluţionară. Sub conducerea primului secretar de partid, Ioachim Moga a
fost convocat Comitetul de Apărare Locală, în care au mai intrat; 'printre alţii, generalul Iulian Topliceanu,
comandantul Armatei a IV-a, generalul Ioan Şerbănoiu, şeful Inspectoratului Judeţean de Miliţie, colonelul Stoian,
şeful miliţiei judeţene etc. De la nivelul acestei structurilocale·decriză, în conformitate cu recomandările transmise
prin teleconferinţa din 17 decembrie 1989, s-a dispus înţărirea'forţelor de ordine în oraşe prin crearea unor patrule
mixte; asigurarea informativă sporită în toate întrep'rinderile şi instituţiile din judeţ; stricta supraveghere a
"elementelor" ce puteau genera destabilizare (ca de exemplu Doina Carnea); asigurar,ea unei mai bune aprovizionări
a populaţiei, a transportului în comun, a iluminatului public, verificarea vizitatorilor, mai ales străini, care se aflau
în Cluj sau care aveau să sosească în zilele următoare. Pentru a controla de la faţa locului această febrilă activitate
preventivă, în 18 decembrie 1989 afost'trimis la Cluj, Nicolae Constantin, membru al C.P.Ex. (Comitetul Politic
Executiv). Concomitent, InspeCtoratul General al Mili~ei - Cluj, comandat de către generalul Ioan Şerbănoiu, şi-a
sporit capacitatea de apărare distribuind cadrelor armamentul individual din dotare şi instalând cele două mitraliere
de care dispunea în scopul apărării sediului. 4
În baza ordinelor venite pe cale ierarhică, dar şi a cererilor formulate de Comitetul de Apărare Locală,
Comandamentul Armatei a IV-a, cu sediul în Cluj-Napoca a luat propriile măsuri menite să asigure o neutralizare
eficientă a oricăror "tulburări huliganice". Pe data de 17 decembrie la ora 15 30, Armata a IV-a a intrat în stare de
"Alarmă de Exerciţiu", iar la ora 17 30 aceasta a fost completată, la fel ca pe întreg teritoriul României, cu indicativul
"Radu cel Frumos", care consacra Alarma Parţială de Luptă. Alarma Parţială de Luptă impunea ca unităţile cu
efectivul prezent să fie în termenul cel mai scurt capabile să i-a contact direct cu inamicul în scopul opririi
ofensivei acestuia. 5 Pe de altă parte, pornind de la interpretarea discutatului ordin în 14 puncte difuzat de ministrul
apărării naţionale Vasile Mi lea, comandantul Armatei a IV-a, generalul Iulian Topliceanu, a transmis subordonaţilor
săi o directivă prin care solicita o ripostă fermă din partea armatei împotriva celor care atacă şi provoacă daune,
"oricine încearcă ceva urmând să fie lovit fără cruţare". 6 În perioada următoare, o echipă de ofiţeri din
Comandamentul Armatei a IV-a, printre care It. col. Constantin Degeratu, a elaborat pentru oraşul Cluj-Napoca o
hartă cu punctele în care trebuiau amplasate, în caz de nevoie, dispozitivele M.Ap.N. Pe data de 20 decembrie
comandanţii subunităţilor stabilite pentru a fi dislocate în oraş, au efectuat misiuni de recunoaştere asupra reperelor
ce trebuiau să le ocupe. Tot în 20 decembrie la Cluj s-a aflat, pentru câteva ore, Ilie Ceauşescu, şeful Consiliului
Politic Superior al Armatei, acesta având o întâlnire importantă cu principalele autorităţi politice şi militare din
judeţ, care, putem presupune, a avut implicaţii majore asupra represiunii ce avea să fie declanşată în oraş peste
numai o zi 7 Am mai putea observa că, din motive care ţin de pregătirea psihologică a soldatului dar prin care s-a
urmărit şi o periculoasă inducere în eroare a acestuia, în zilele de 17-21 decembrie "subunităţile operative" au fost
supuse unei abi le activităţi de intoxicare: " ... li s-a spus celor din unităţi că au de a face cu huligani violenţi care cu
ajutorul a~enturilor fasciste de tip fascist şi legionar vor să destabilizeze ţara şi să smulgă Ardealul de la sânul
Patriei". 8 In consecinţă, militarii în termen au fost informaţi că se pregătesc pentru acţiuni de luptă la frontierele
României dar că vor fi obligaţi să acţioneze şi în oraş împotriva bandelor de huligani pregătite de "agenturile"
străine.

La celălalt pol, sub influenţa ştirilor de la Timişoara, tensiunea populaţiei civile era într-o continuă creştere.
Cu toate acestea, scenarii premeditate pentru declanşarea unor acţiuni stradale nu par să fi existat, Securitatea
obţinând doar în 20 decembrie informaţii despre posibilitatea desfăşurării unor demonstraţii anticomuniste în
4

Tit-Liviu Domşa, Victor Eugen Mihai Lungu, Cluj-Napoca- Decembrie 1989: "Împuşcaţi-i că nu-s oamenii", voi. I, 1998.

5

NU, 13-14 octombrie, 1990, nr. 28, p. 4-5.
6
Tit Liviu Domşa, Victor Eugen Mihai Lungu, Decembrie 1989: Împuşca,ti-i că nu-s oameni, vol. II, "Teroriştii", C1uj-Napoca,

1999, p. 248-249.
7
Idem, vol. 1, p. 53-54.
8
Nu, nr. 19, 1990, p. 4.
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Cluj-Napoca. Astfel, după teleconferinţa organizată de Ceauşescu în 20 decembrie, colonelul Nicolae Ioniţă (şeful
securităţii clujene) realiza în faţa Comitetului de Apărare Locală o informare în care vorbea despre unele acţiuni
care puteau genera o destabilizare situaţiei şi la Cluj: arderea unui steag, difuzarea unor manifeste antidictatoriale
şi pro Timişoara, înscrierea unor lozinci pe clădiri ("Jos Ceauşescu", "Vrem pâine, carne, căldură"). Securitatea
clujeană, conform depoziţiei colonelului Ioniţă, mai deţinea informaţii că "în unele unităţi economice din Cluj
oamenii discută despre ieşirea în stradă în sprijinul populaţiei de la Timişoara". 9 Pe acest fundal social exploziv
un rol important, din perspectiva evenimentelor desfăşurate la Cluj-Napoca în 21 decembrie, 1-a avut eşecul
mitingului televizat organizat în aceeaşi zi la Bucureşti de către Nicolae Ceauşescu. Comisia Senatorială pentrn
cercetarea evenimentelor din 1989 constata că, imediat după izbucnirea tulburărilor de la Bucureşti, din clădirea
la al cărui parter se află Librăria Universităţii s-a strigat de trei ori "Victoriei". Mai mult, sub impulsul direct al
ultimelor evenimente desfăşurate la Bucureşti un grup de tineri, între care se aflau Călin Nemeş şi Lucian Matiş,
au decis să organizeze o manifestaţie anticomunistă în Piaţa Libertăţii, după cum muncitorii de la C.U.G., cam în
aceleaşi împrejurări, au părăsit fabrica şi s-au îndreptat spre centrul Clujului.
Revenind la activitatea Comitetului de Apărare Locală, trebuie spus că în prima parte a zilei de 21 decembrie
spre această structură au parvenit informaţii certe despre intenţia muncitorilor din uzina clujană C. U. G. de a porni
spre centrul oraşului, cât şi despre desfăşurarea unor manifestaţii anticomuniste în pieţele centrale ale Clujului
(Piaţa Libertăţii şi Piaţa Mihai Viteazu). 10 Drept urmare, începând cu orele 15°0 trupele M.Ap.N. din garnizoanele
Floreşti şi Someşeni au fost dislocate în oraş pentru a-şi ocupa poziţiile prestabilite. Subunităţile din Someşeni,
coordonate de It. col. Florian Caba au fost utilizate în partea centrală şi de est a oraşului (zona hotel Astoria, Piaţa
Mărăşti, Piaţa Cipariu), iar cele din Floreşti, coordonate de către colonelul Vasile Lateş, în centru şi partea de vest
(zona Calea Moţilor, hotel Napoca, Piaţa Libertăţii, cartierul Zorilor). Printr-o astfel de arondare a forţelor
disponibile s-a urmărit împiedicarea concentrării maselor, din cartiere şi platformele industriale, în zona centrală
a oraşului, fapt care la Timişoara se dovedise hotărâtor. De precizat că în 21 decembrie, conform unor opinii.
trupele Ministerului de Interne au îndeplinit la Cluj-Napoca misiuni secundare, organizând două baraje ineficiente
pe traseul muncitorilor de la C.U.G. sau intrând în completarea dispozitivului realizat din forţe M.Ap.V în Piaţa
Libertăţii, zona Anticariat. În funcţie de plasamentul acestor obstacole, în după amiaza zilei de 21 decembrie la
Cluj-Napoca s-a executat foc asupra demonstranţilor în patru puncte: hotel Astoria, Calea Moţilor, Piaţa Mărăşti
şi Piaţa Libertăţii. La hotel Astoria, dispozitivul militar a fost comandat de căpitanul Ilie Dicu şi au fost împuşcaţi
mortal, din cadrul coloanei pornită de la C.U.G., Emil Ciortea, Ioan Iclezan şi Teodor Pop, fiind rănite alte 10
persoane. Pe Calea Moţilor, unde au acţionat trupele căpitanului Valeriu Burtea, au fost ucise prin împuşcare 9
persoane (Grigore Borş, Ştefan Szabo, Luminiţa Mişan, Gh. Nasc, Al. Pop, Ioan Chira, Ballai Zoltan Csaba, Dinu
Smical, Ioan Vălean) şi au fost rănite alte 13. Dispozitivul din Piaţa Mărăşti s-a aflat sub comanda col. ing. Gh.
Timiş de la U.M. Someşeni. Aici au fost împuşcate trei persoane, dintre care una mortal (Ioan Rusu). 11
Însă primele victime ale revoluţiei clujene s-au produs în Piaţa Libertăţii, acolo unde la 21 decembrie s-a aflat
şi Lucian Matiş. Lucian s-a născut în 27 septembrie 1960 în localitatea Poiana Horea din Munţii Apuseni fiind primul
copil al lui Cornel şi Ana Matiş. Remarcându-se încă din copilărie printr-o creativitate deosebită, Lucian Matiş avea
să fie descoperit ca talent artistic de către învăţătorul său din Poiana Horea: "Talentul lui de artă 1-a descoperit un
învăţător în clasa a treia ... Eu observasem de mic că el, când făcea mamă-sa pâine, de exemplu, fura de pe acolo aluat
şi-1 modela" .12 Pentru a-şi cultiva calităţile native cu care era înzestrat, începând din clasa a V- a, Lucian a urmat
gimnaziul şi apoi studiile medii la Liceul de Arte Plastice din Cluj-Napoca, imediat după terminarea liceului devenind
student al Institutului de Arte Plastice din acelaşi oraş. Ar fi interesant să mai spunem că examenele de admitere din
timpul liceului, care au precedat intrarea în clasa a IX-a respectiv a XI-a, precum şi diploma de licenţă, prin care şi
a finalizat studiile superioare, au fost obţinute cu riotă maximă: "Marea satisfac~e a fost matricola şcolii, examenele

a

Tit-Liviu Domşa, Victor Eugen.Mihat Lungu, Cluj-Napoca- Decembrie 1989 ... ., voi. 1, p. 84.
/bidem, p. 9l"~93.
1 Jbidei'R,-p~ 179-215
12 i.R{erviu cu Cops!fMatiş, în "Arhiva Institutului de Istorie Orală (A.l.O.)" din Cluj Napoca, caseta 319-320.
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le-o luat cu zece, atât pentru intrarea în clasa a IX-a cât şi pentru admiterea în clasa a XI-a"Y Toate aceste ~ezultate
de excepţie au fost, în fapt, expresia unui spirit sclipitor, cu resurse deosebite în domeniul crea~ei artistice: "Ii plăcea
să deseneze, avea o imaginaţie explozivă... În Institut a fost un student eminent, foarte apreciat de profesorii înzestraţi
sub aspect profesional". Talentul artistic prin care Lucian Matiş s-a distins a fost semnalat şi de către Călin Nemeş
care într-un interviu din 24 decembrie 1989, relatând evenimentele din Piaţa Libertăţii, exprima următoarea opinie:
"Eram în faţa Librăriei Universităţii, împreună cu prietenul meu Lucian Matiş- un tânăr artist plastic ce ar fi avut un
mare viitor, dar iată a fost omorât de ticăloşi". 14
La scurt timp de la terminarea studiilor Lucian Matiş s-a căsătorit cu Lucia, colegă de liceu, împreună cu
aceasta având un băiat în anul 1984, pe Horaţiu. Pe plan profesional după două scurte stagii la Dorohoi şi Turda,
Lucian Matiş a fost angajat la Atelierul de Pictură în Ceramică din Cluj-Napoca, în această poziţie fiind găsit şi de
evenimentele din 1989.
Dar, pentru a înţelege mai bine de ce în 21 decembrie Lucian Matiş s-a aflat în primele rânduri ale revoluţiei
clujene, explicaţiile de ordin material nefiind pe deplin satisfăcătoare, vedem necesară o scurtă privire asupra
formaţiei şi temperamentului său. Lucian Matiş se născuse într-o familie cu certe tradiţii anticomuniste, bunicul
său fiind membru al Partidului Naţional Ţărănesc şi unul dintre "chiaburii" din Poiana Horea proscrişi de sistemul
comunist Dumitru Matiş s-a mai numărat şi printre apropiaţii grupului de partizani "Leon Şuşman" pe care, în
anii '40-'50, i-a ţinut ascunşi la domiciliul său, motiv pentru care a fost dus la Securitate şi bătut în mai multe
rânduri: "Îl ducea la Securitate la Cluj, la Turda. Pe urmă s-o mutat la Cluj, Securitatea. Şi îl ţinea câte 2-3
săptămâni, 1lună de zile, 5-6 zile, de mai multe ori". 15 În sfarşit, bătrânul Matiş a deţinut şi reputaţia unui regalist
convins, în casa acestuia, ani buni după instaurarea comunismului, găsindu-şi loc un portret al Regelui Mihai 1:
"Tata o fost bătut- îşi reaminteşte Cornel Matiş- şi pentru portretu' Regelui pe care 1-o ţinut până în cincizeci şi
ceva ... ". Transmisă prin intermediul tatălui, dar mai cu seamă al bunicului, această experienţă dramatică şi poate
fascinantă, 1-a impresionat pe copilul şi apoi adolescentul Lucian Matiş producând o fractură timpurie între sistemul
său de valori şi regimul comunist: "Tata [Dumitru Matiş] ne povestea foarte mult ... Îi plăceau poveştile la Lucian
şi tata povestea din viaţa lui, cum a fost 'nainte. Şi Lucian probabil că le-a acumulat toate ... A fost absolut
împotriva comunismului, absolut împotriva dobitociei, cu deschidere spre lumea civilizată". 16 Mai târziu, în şcoala
generală şi liceu, această formaţie sedimentată încă din familie, a fost confirmată şi aprofundată de către profesoara
de istorie Angela Popa care nu ezita să~şi afirme la clasă propriile nostalgii pentru România interbelică: "Ne-a
vorbit despre legionari, despre Mihai, despre Carol, despre Ferdinand ... Ea [pofesoara de istorie Angela Popan.n.] 1-a iubit foarte mult pe Lucian şi 1-a înţeles". 17
Alături convingerile sale poli tico-ideologice, Lucian Matiş a fost beneficiarul unui temperament cu o evidentă
aplecare spre nonconformism, fiind adeptul pietelor şi a blue jeans-ului: "Îi plăcea tenisul, scrima, filmele, revistele
venite din occident, cărţile. Blugii nelipsiţi, adidaşi, geacă". Aşa cum este uşor de presupus, o asemenea structură
temperamentală avea să se constituie într-o a doua sursă conflictuală majoră, care 1-a împins pe Lucian Matiş spre
un dezacord inevitabil cu un regim politic care cultiva cu asiduitate noţiunea depersonalizării prin uniformizare.
De fapt, prin comportamentul şi tipul său de gândire, inclusiv în sfera politicului şi al ideologicului,
Lucian a intrat în "sfera de interes" a Securitătii cu mult înaintea evenimentelor din 1989 ' fiind de mai multe
ori reţinut în stare de arest, anchetat şi bătut: "Vine o dată în Huedin cu o rană sub ochi, necăjit. Ce-i cu tine
Lucian? M-au bătut iară! L-au luat de pe strada Napoca în maşina de Miliţie şi 1-o dus în Parcul Abator şi
acolo 1-o băttit". Controlul informativ pe care Securitatea 1-a exercitat asupra lui Lucian Matiş a fost cauzat,
după câte se pare, şi de relaţiile foarte strânse pe care le avea în mediile studenţilor străini din Cluj, el chiar
intenţionând să se căsătorească cu o studentă din R.F. Germania, împreună cu care a şi încercat să părăsească

.

18

13
1

lb1dem.

~ Adevărul în

Libertate, luni, 25 decembrie, 1989, nr. 3, p. 4.
Interviu cu Cornel Matiş, caseta cit
16
Ibidem.
17
Interviu cu Mirela Matiş, în "A.l.O.", caseta nr. 320-321.
18
Interviu cu Cornel Matiş, caseta cit.
15
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ilegal România: "Tată, când să trec [graniţa] m-am gândit să te ascult pe tine să n-ai suferinţe în ţară. -Că de
trecea era în viaţă şi regret faptul. .. " 19
Posesor al unei asemena configuraţii temperamental-intelectuale, Lucian Matiş a recepţionat pozitiv disidenţa
Doinei Carnea, prăbuşirea celorlalte regimuri comuniste din Europa şi mai ales izbucnirea revoluţiei de la Timişoara.
Despre toate aceste evenimente, care i-au produs o puternică emoţie îndemnându-1 spre acţiuni concrete, s-a informat
de la posturile de radio occidentale, Lucian Matiş fiind un pasionat ascultător al "Europei Libere". Sub impactul
evenimentelor de la Timişoara, Lucian Matiş împreună cu grupul său de prieteni- între care se aflau Călin Nemeş,
Radu Negru, Mirela Matiş, Gavril Ladiu etc- în zilele de 17, 18, 19, decembrie s-au întâlnit la restaurantul "Pescarul"
discutând despre posibilitatea unei deplasări la Timişoara. Aflând, însă, că intrările în oraş erau închise, planul plecării
spre Timişoara a fost abandonat, fiind aşteptată oportunitatea unei revolte anticomuniste în Cluj-Napoca.
Un asemenea prilej a fost considerat a fi eşecul rnitingului organizat de Nicolae Ceauşescu la Bucureşti în 21
decembrie, imediat după aceea Călin Nemeş, Lucian Matiş şi Sorinel Jurja încercând să adune trecătorii pentru o
adunare ad-hoc în Piaţa Libertăţii. Nereuşind, au hotărât să meargă pe la cunoştinţe preconizând a se întâlni la ora
15°0 într-un număr mai mare. În aceeaşi zi la ora 15 00, după ce au aflat că muncitorii de la C. U G. doresc să vină în
centru, un grup de cea. 50 de persoane (Călin Nemeş, Lucian Matiş, Gavril Ladiu etc.) s-au deplasat în Piaţa Libertăţii,
unde Călin Nemeş, de pe capota unei Dacii Il 00, s-a adresat celor din Piaţă solicitându-le să-şi exprime dezacordul
faţă de genocidul de la Timişoara. Primul discurs liber rostit în Cluj după 50 de ani de comunism a avut un oarecare
efect, mai multe persoane începând să scandeze "Jos dictatura!", "Timişoara", "Libertatel"etc 20 Din cauza acestor
agitaţii, la ora 15 40 în Piaţa Libertăţii a fost adusă de la UM. Floreşti o subunitate comandată de căpitan Carp Dando
şi care în cea mai mare grabă s-a desfăşurat în dispozitiv în apropierea hotelului ContinentaL Din acest punct
evenimentele s-au precipitat, un "rol important" avându-1 căpitanului Carp Dando care, probabil depăşit de situaţie,
a ordonat soldaţilor să-şi fixeze încărcătoarele la arme şi să introducă proiectil pe ţeavă, el însuşi având pistolul în
mână. Stângăciile sau poate dorinţa de afirmare a căpitanului au incitat şi mai mult grupul demonstranţilor din Piaţa
Libertăţii, unde au început să fie strigate îndemnuri împotriva violenţei: "Noi suntem poporul!", "Voi pe cine apăraţi?".
'\cestea au fost împrejurările în care Călin Nemeş, urmat imediat de praf Ladiu şi Lucian Matiş au intrat, din zona
Băncii Naţionale, pe partea carosabilă a pieţii, apropiindu-se cu piepturile dezvelite de soldaţi, gest prin care doreau
să-şi exprime intenţiile exclusiv paşnice. 21 Cu acelaşi scop, după unele relatări, Lucian Matiş a împărţit florile pe care
le cumpărase anterior de la o florărie aflată pe str. Napoca. 22 Dezvoltarea grupului iniţial de la 3 la aproximativ 12
persoane 1-a iritat şi mai mult pe căpitanul Dando care, se pare, I-ar fi îmbrâncit pe Lucian Matiş, acesta căzând pe
trecerea de pietoni dintre Librăria Universităţii şi spaţiul verde din Piaţa Libertăţii. Încercând să-şi apere prietenul,
Călin Nemeş s-a repezit asupra lui Carp Dando prăbuşindu-se împreună pe şosea. În acel moment căpitanul a ordonat
deschiderea focului: "Reţin că pe cel mai mic [foarte probabil Lucian Matiş- n.n.] la un moment dat conducătorul
grupului de militari 1-a împins de a căzut jos şi Călin Nemeş s-a apropiat de ofiţer, moment în care am auzit comanda
Foc!" 21 Ordinul căpitanului Dando a fost urmat de câteva rafale în timpul cărora au fost ucise 11 persoane, majoritatea
provenind dintre oamenii pasivi aflaţi pe trotuare (Lucian Matiş, Aurel Merca, Sorinel-Dorinel JUija, Horea Pedestru,
Attila Szabo, Iosif Burgya Tamasz, Rodica Cristurean, Imre Egyedy, Istvan Borbely, Viorel Cioară şi Călin Mihai
Ţiclete). Au fost rănite alte 22 de persoane între care îi amintim pe Călin Nemeş, praf Ladiu, Ilie Marius, Durdean
Marius (copil de 6 ani) etc. Printre răniţi s-a aflat şi Carp Dando care, probabil în timpul luptei corp la corp cu Călin
Nemeş, a fost împuşcat fară intenţie de către unul dintre proprii soldaţi. 24 Tot în Piaţa Libertăţii, dar în zona Anticariat,
unde au acţionat militarii din subordinea căpitanului Iacob Gheorghe, a mai fost ucis Ioan Sabău, alte 6 persoane
fiind rănite.ZS
19

lbidem.
Tit Liviu Domşa, Victor Eugen Mihai Lungu, Decembrie 1989 ... , voi. II, "Teroriştii", p. 64, 71.
21 Interviu cu Mirela Matiş, caseta cit.
22 Nu, 13-19 octombrie 1990, nr. 28, p. 4-5.
23 Tit Liviu Domşa, Victor Eugen Mihai Lungu, Decembrie 1989 ... voi. 1, p. 121.
24 Nu, 28 decembrie 1990-11 ianuarie 1991, nr. 37, p. 4-5.
25 Tit Liviu Domşa, Victor Eugen Mihai ~ungu, Decembrie 1989 ... , voi. 1, p. 171.
20
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În ce-l priveşte pe Lucian Matiş, trebuie să arătăm că deschiderea focului 1-a surprins pe trecerea de pietoni
dintre Librăria Universităţii şi spaţiul verde din Piaţă, unde a şi fost împuşcat, numărându-se printre primele
victime ale revoluţiei clujene. Deşi grav rănit, şansele sale de supravieţuire au fost compromise, după cum o arată
rezultatele expertizei medico-legale, şi prin lipsa oricărei asistenţe medicale, intervenţia autosalvărilor pentru
ridicarea răniţilor şi a cadavrelor fiind întâmpinată cu foc de armă. De fapt pe la orele 19°0 , deci la peste trei ore de
la împuşcare, cadavrullui Lucian încă se mai afla pe caldarâm: "În jurul orei 19°0 m-am întors în Piaţă şi nu era
ridicat Lucian ... Mi-am dat seama că-i Lucian, că-i fâlfâia părul lung" .26 Cadavrele aveau să fie ridicate cândva
între orele 19°0 şi 20°0 ca o consecinţă a protestului grupului de manifestanţi format în Piaţa Libertăţii după lăsarea
nopţii.

În continuare, reverberaţiile destinului tragic prin care Lucian Matiş a trecut aveau să se resimtă din plin şi
asupra membrilor familiei. Presimţind că s-a întâmplat ceva, prof. Cornel Matiş a sosit la Cluj în dimineaţa zilei
de 22 decembrie. Aflând că fiul său a fost împuşcat, împreună cu Mirela Matiş au început căutările pe la mai multe
spitale unde Lucian putea fi găsit în viaţă, chiar dacă rănit Când n-a mai rămas altă soluţie cei doi s-au dus la
Morgă: "Şi am coborât alea 5 trepte, uşa era larg deschisă ... Exact în momentul ăla îl spălau pe Lucian cu un
furtun negru de cauciuc, erau toţi în pielea goală. O lumânare nenorocită nu aveau pusă. Popa, sau cine era pe post
de popă era şi ăla beat mort. Eu am facut o criză de nervi când am văzut furtunu' ăla, aşa cum îi futiunu' de speli
maşina". c7 Plecată din Cluj în 21 decembrie, Luci a Matiş nu şi-a mai regăsit soţul decât la Morgă "S-o aruncat
peste el, să-i scoată pansamentele acelea de formal din gură şi din nas, 1-o desfacut tot de sus, cămaşă, bluză.. şi
vroia să-I pupe"cs Aflată în stare de şoc, Lucia Matiş a fost spitalizată de urgenţă neputând participa la
înmormântarea soţului său care s-a desfaşurat în 25 decembrie, Lucian Matiş, alături de celelalte 24 de victime
(după alte variante 26), fiind înmormântat în Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca.
După 1989 insatisfacţiile, mai ales morale, s-au perpetuat dacă nu cumva s-au accentuat. La începutul
anului 1990 ancheta juridică declanşată de Parchetul Militar din Cluj părea să aibă un parcurs normal: Ioachim
Moga şi generalul Ioan Şerbănoiu erau arestaţi iar în aprilie au fost emise mandate de arestare pentru maiorul Ioan
Laurenţiu Cocan, căpitanul Ilie Dicu şi It. col. Valeriu Burtea. Execuţia acestui mandat a fost împiedicată de
protestul corpului ofiţeresc din garnizoanele Floreşti şi Someşeni, care au ameninţat că arestarea colegilor lor îi
va determina să recurgă la ocuparea oraşului Cluj-Napoca. Trimişi de urgenţă la Cluj pentru a dezamorsa criza,
generalul Ionel Vasile şi colonelul Mugure! Florescu au dispus neînceperea procedurii de arestare şi transferul
dosarului către Direcţia Procuraturilor Militare Bucureşti. Ulterior a fost decisă scoaterea de sub urmărire penală
a tuturor persoanelor puse sub incriminare, eliberarea celor arestaţi (inclusiv Ioachim Moga şi Ioan Şerbănoiu), în
timp ce procurorul militar şef, care instrumentase dosarele revoluţiei clujene, Tit Liviu Domşa a fost trecut în
rezervă. După numeroase intervenţii ale asociaţiilor revoluţionarilor din Cluj, în anul 1997 soluţia dată iniţial în
dosar a fost infirmată, au fost reluate cercetările, iar în toamna anului 1998 au fost trimise în judecată şase persoane
găsite vinovate pentru crimele săvârşite la Cluj-Napoca în 21 decembrie. Chiar dacă a fost reluată, soluţionarea
cazului a progresat foarte greu, din 2 noiembrie 1998 până la sfarşitul anului 1999 fiind audiaţi numai trei din cei
şase inculpaţi. Acesta a fost şi motivul principal pentru care în octombrie 1999, în faţa Palatului Cotroceni, prof.
Cornel Matiş a declarat greva foamei, la care a renunţat în urma unei audienţe la preşedintele Emil Constantinescu. c9
Dar, dincolo de absenţa unei sentinţe juridice normale, începând cu anul 1990 împotriva prof. Cornel Matiş
s-a agregat, premeditat sau nu, un adevărat mecanism al ameninţărilor, discreditărilor şi jignirilor. Aceste presiuni,
proferate direct sau telefonic, s-au amplificat după episodul grevei foamei de la Palatul Cotroceni, familia Matiş
fiind obligată să renunţe temporar la postul telefonic deţinut la domiciliu. 30 În fond, această experienţă a familiei
Matiş, simptomatică şi pentru alte cazuri, aduce lămuriri importante chiar asupra raportului dintre conceptele de
revoluţie şi contrarevoluţie. Dacă perioada cuprinsă între 16-22 decembrie 1989 îşi asumă multe dintre trăsăturile
~6

fmerviu cu M1rela .Matiş, caseta cit.
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Interviu cu Cornel Matiş, caseta cit.
30
Ibidem.
~7
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specifice unei revoluţii, începând cu data de 22 decembrie în România pare a-şi" fi făcut loc o contrarevoluţie,
singura, de altfel, capabilă să explice marginalizarea şi stigmatizarea adevăraţilor revoluţionari şi, pe de altă
parte, protecţia şi, de regulă, promovarea ierarhică de care au beneficiat cei care în decembrie 1989 au apărat
regimul comunist cu arma în mână.

*
* *
Cornel Matiş- s-a născut In 1937 în localitatea Poiana Horea din Munţii Apuseni, stabilindu-şi ulterior
domiciliul în oraşul Huedin. Absolvent al Facultăţii de Istorie-Geografie, profesorul Cornel Matiş a avut patru
copii, pe Lucian, Mihaela, Iosefina şi Mirela. Provenind dintr-o familie de "chiaburi", tatăl său Dumitru fiind în
mai multe rânduri reţinut de Securitate, Cornel Matiş s-a confruntat, la rândul său, cu un tratament discriminatoriu, ·
fiind, spre exemplu, exmatriculat din liceu, "din cauza originii sociale nesănătoase". Începând cu 22 decembrie
1989, aşadar după ce fiul său (Lucian Matiş) a fost împuşcat în Piaţa Libertăţii, prof Matiş, cu toate intimidările
şi ameninţările la care a fost supus, s-a numărat printre cei care au întreţinut vie flacăra luptei pentru "descoperirea"
oficială a adevărului despre evenimentele desfăşurate la Cluj în 21 decembrie. Astăzi, la 1Oani de la crimele din
Piaţa Libertăţii. prof. Cornel Matiş are tot mai multe îndoieli că un asemenea adevăr este dorit în România
postrevoluţionară.

Mirela Matiş (Ciinciu)- s-a născut la 22 mai 1957, fiind absolventă al Liceului de Arte Plastice din ClujNapoca. Afost colegă de liceu cu Lucian Matiş, numărăndu-se printre persoanele apropiate ale acestuia. A participat
la evenimentele din 21 decembrie din Cluj-Napoca, fiind lângă Lucian Matiş în momentul în care a fost împuşcat
În 22 decembrie, alături de prof Cornel Matiş, a participat la căutarea lui Lucian, cadavru! său fiind descoperit, într-un
tina! dramatic, la Morga din Cluj-Napoca.

DECEMBER 21th 1989, LIBERTĂŢII SQUARE CLUJ-NAPOCA
A REVOLUTIONARY PROFILE- LUCIAN MATIŞ
(Abstract)
Our study deals with Lucian Matiş biography, a young man of Cluj shot in Libertăţii Square on December
21 th 1989 The pa per tries to reveal some aspects of his biography that prepared his implication among the first
revolutionist. It also contains information about citizens of Cluj revolt and also the judicial evolution of the
Revolution in Cluj dossier.
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Considera,ii
asupra
spiritualită,ii

bronzului timpuriu
MOLNAR Zsolt

Argument
Sentimentele ambigue faţă de moarte precum şi imaginea lumii de apoi create în conştiinţa comună a unei
comunităţi, au dus la formarea unor reguli conform cărora s-a desfăşurat înmormântarea defuncţilor.
Ritul şi ritualul în preistorie dispun de anumite elemente generale, legarea în poziţie chircită a morţilor,
incinerarea lor, precum şi unele care pot fi atribuite dovedindu-se în anumită măsură un element definitoriu
pentru un gmp de oameni.
Toate acestea formează acel rit şi ritual funerar care se materializează în orientarea gropii, a scheletului sau a
· cenuşii depuse, a inventarului funerar, reprezentând componente indispensabile ale spiritualităţii unei comunităţi omeneşti 1.
Imaginea despre viaţă a unui individ din epoca bronzului ne este transmisă prin intermediul simbolurilor
utilizate de către acesta. Analizarea acestora şi coroborarea rezultatelor cu informaţiile survenite în urma cercetării
ritului şi a ritual ului funerar, precum şi a modului de viaţă ne pot oferi o imagine aproximativă despre viaţa cultică
şi gândirea epocii bronzului.
În acest articol dorim să ridicăm câteva probleme legate de simbolistica şi viaţa cultică a perioadei timpurii
a epocii bronzului. Discuţia noastră este bazată pe o scurtă analiză a unor vase şi fragmente ceramice destinate
cultului aparţinând culturii Nagyrev.
Posibilitatea analizei arheologice nu ne stă la îndemână, ea presupunând o perspectivă cu precădere pozitivistă
de repe1toriere, demersul în sine fiind imposibil, deoarece pe teritoriul ţării noastre nu avem cunoştinţă de existenţa
unor materiale de acest gen, iar pentm zona Ungariei acest lucru a fost efectuat de către cercetătorii maghiari"1

M.Csanyi, Temetkezes, kullusz, sza/.:ralisje/kepek a Nagyrevi kulturaban, Dombokka l al/( Evszazadok, Bronzkon tel/-kultzlrak
a Karpat-medence sziveben, Budapest-Szo1nok, 1991-1992, p. 21.
2
!.Bona, 1'l1e Cemeteries o(the Nagyrev Cu/ture, A1baRegia, 2-3, (1962-1963) 1963: R.Schreiber, Szimb6/dws abrazo/asok
bronzkon edenyeken. Arch.Ert., 111, 1984 (cu bibl.).
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Prezentarea noastră nu se vrea exhaustivă. Scopul ei este sondarea avantajelor şi a limitelor unui mod de
abordare a secvenţelor de viaţă şi de spiritualitate preistorică, altul decât cea pur arheologică.
La prima vedere o asemenea încercare poate părea superficială unui arheolog. Oricum de un lucru suntem
convinşi: nu putem pătnmde dincolo de semnificaţia unui motiv incizat păstrat pe corpul unui recipient dându-i
diferite explicaţii nefondate, dar nici nu putem observa un fenomen în întreaga lui complexitate, dacă nu încercăm
să identificăm anumite simboluri, oricât de hazardată ne-ar părea aceasta la o primă abordare.
Dorim să pornim de la premisa că în general în culturile primitive- fie ele preistorice sau contemporaneanumite semne decorative de pe vasele cu destinaţie cultică au o valoare semantică constantă'
Pentru a nu cădea în capcana unui cod de semnificaţii greşite trebuie să păstrăm o atitudine critică, să nu
atribuim categoriei restrânse de simboluri o serie întreagă de motive ornamentale gravate, care au o circulaţie generală.
Semnificaţia sau presupusa semnificaţie a acestor simboluri este în mare măsură determinată de contextul
cultural în care decorul apare.
Trebuie să ne punem întrcb<!rea- în ce măsură "un motiv elementar" poate fi desprins din context, sau dacă
ansamblurile decorative constituie expresii complexe care nu pot fi sparte analitic.
Problema exegezei formelor artistice, mai precis interpretarea formelor decorative caracterizate printr-un
grad înalt de abstractizare şi artificialitate credem că depăşeşte, în oarecare măsură, cadrul analizei pur arheologice.
Fiind aleasă ca subiect al discuţiei de faţă, ea încearcă să găsească, în măsura posibilităţilor, argumente raţionale
pe baza cărora să se contureze o imagine mai clară în ceea ce priveşte societatea din perioada bronzului timpuriu~.
Nu putem aborda acest subiect fără o scurtă analiză a unor aspecte a modului de viaţă, a ritului şi a ritualului
fi111erar practicat de purtătorii culturii Nagyrev.
În cazul comunităţilor Nagyrev se poate observa o periodicitate a modului de viaţă, vizibilă în cazul aşezărilor
de la Budafok' şi Di6sd 6
Pornind de la premisa că poziţionarea geografică a acestor aşezări este defavorabilă din punct de vedere
economic, şi de la faptul că în cadrul materialelor arheologice descoperite în diferitele gropi menajere (singurele
complexe existente), găsim multe vase şi fragmente ceramice care au suferit deformări în timpul procesului de
confecţionare 7 , aceste două aşezări par să fi fost locuite de către un grup de meşteri specializaţi în producerea
ceramicii. Aceştia locuiau aici doar într-o anumită perioadă a anului 8 .
Această ipoteză 9 coroborată cu rezultate ale cercetărilor efectuate în necropole, ne pot sugera existenţa
unui univers al pwtătorilor culturii Nat,ryrev în cadrul căruia diferitele elemente se succed cu o "regularitate
matematică''.

Referitor la necropolele acestei culturi, din păcate, dispunem de o cantitate redusă de informaţii. Pornind
de la studiul elaborat de r. Bona 10 ce se bazează pe cercetările arheologice a necropolelor de la T6szeg- Okorhalom,
Szolnok - Szanda, Szoreg şi Kulcs, la care se adaugă informaţiile survenite în urma noilor cercetări, credem că în
fazele timpurii a culturii discutate se caracterizează prin biritualism 11 .
Apariţia înhumaţiei se datorează, mai degrabă, influenţelor culturale venite din partea grupului Beba Veche
- Pitvaros, respectiv din fazele timpurii a culturii Szoreg ~.
1

M.Gimbulas, Cu/Jură şi civiliza,tie, Bucureşti. 1989, p. 19.
lb1dem.
'R.Screiber. Korabronzkori lak6gbdor Budafokon. Bp.Reg.. XX. 1963, p. 223.
6 ldem .. lnagyrevi kul111ra Jelepe Diâsdon.Arch.Ert .. 108, 1981, p. 135-157. p. 138.
-ldcm. Korahronzkori lakogodiir Budafokon. Bp.Reg .. 'XX. 1963. p. 223. R.Schreiber.A nagyrevi kullilra telepe Diosdon. p. 138.
M ldem. A nagyrevi ku/111ra re Iepe Diosdon. p. 138 sq.
• Prin tem1enul de: periodicitate a modului de viaţă intelegem executarea unor îndeletniciri într-un anumit anotimp, sau anumite
luni a anului. consecutiv mai mulţi ani.
10 I.B6na, Tlie Ceme/eries o.ftlie Nagyrev Cu/ture, p. 11-23.
11 M. Csanyi, Pratiques fimeraires. cu/le et symboles sacraux de la cu/ture de Nagyrev, Le Bel Age Du Bronze En Hongrie, 1992,
·1

1

p. 83-88.

.
M.Csanyi, Temelkezes, kultusz. szakralisjelkepek a Nagyrevi lmlturaban, Dombokka Vaii/ Evszazadok, Bronzkori tell-ku1rurăk
a Karpăt-medence sziveben, p. 21 sq.
n
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Un număr de 6-7 morminte formează acele "unităti de bază" din multitudinea cărora se compun necropolele
Nagyrev. Adesea în cadrul unei astfel de "unităţi" se pot separa şi câteva perechi de morminte. Astfel, importanţa
legăturilor de sânge în cadrul colectivităţii umane din cultura Nagyrev poate fi observată atât în structura aşezărilor
cât şi în diferitele necropole. 13
În necropola de la Kulcs 14 întâlnim o situaţie total schimbată faţă de realităţile din fazele timpurii şi clasice
Nagyrev, aici resturile incinerate ale defuncţilor sunt puse în mod obligatoriu în urne, şi acoperite de obicei cu
străchini.: 5

În pofida informaţilor lacunare deţinute până acum pot fi făcute anumite precizări:
Gropile de mormânt sunt rectangulare cu colţurile rotunjite, orientate E-V, inventarul este depus pe
latura estică, iar cenuşa şi oasele calcinate se situează în colţul de N-E.
În cazul mormintelor de înhumaţie întâlnim aceeaşi orientare a gropii, iar craniul defunctului este
depus în majoritate a cazurilor în colţul de N-E, similar cenuşei şi oaselor calcinate din mormintele de
incineraţie în groapă .
16

În spatele acestor reguli stricte privind ritul şi ritualul funerar, se situează o imagine creată despre univers
care se clădeşte pe principiul simetriei.
Acest lucru este reprezentat prin motivele gravate pe pereţii vaselor, în decorul geometric care se repetă cu
regularitate pe pereţii locuinţelor de suprafaţă 17 , sau prin poziţionarea şi forma rectangulară a gropilor de mormânt 18
Acest sistem de simboluri se bazează pe cutumele comunităţii, ilustrând grafic atitudinea omului primitiv
vis-a-vis de puterea supranaturală 19 .
În cadrul ceramicii diferitele semne, cu o reală sau presupusă valoare simbolică, apar în majoritatea cazurilor
pe căni şi căniţe 20 Afirmaţia se bazează pe faptul că din totalul de 30 de vase şi fragmente ceramice aparţinând
culturii Nagyrev, 14 sunt căniţe prevăzute cu torţi în bandă, iar 9 sunt căni de diferite dimensiuni.
Categoria amforelor, a străchinilor şi a castroanelor fiind reprezentate prin câte un exemplar.
Decorul, mai simplu sau mai complex, al vaselor se compune din motive geometrice precum şi din alte
semne puternic stilizate.
Diferitele semne par a avea o valoare simbolică şi ele apar frecvent în aceeaşi asociere pe vasele diferitelor
culturi aparţinând perioadei bronzului timpuriu (vezi culturile Nagyrev şi Mureş)" 1 .
Unele semne pot fi simple elemente decorative. Ele par a forma un cadru în jurul altor semne cu o
incontestabilă valoare simbolică. Pot fi însă şi nişte elemente simbolice redate foarte schematic şi simplificat,
utilizate cu scop aproape decorativ, care prin repetarea ritmică pun în evidenţă "mesajul" transmis de ansamblul
simbolurilor plasate în poziţie centrală. 22
Conform părerii cercetătoarei R. Schreiber pe baza ornamentelor se pot distinge diferite categorii~'.
Cele mai simple (Pl. 5/4, 6/5) sunt decorate cu benzi circulare formate din motivele ornamentale. (X-uri
încadrate între două linii verticale etc.f4 .
13

Ibidem.
1. Bona, 111e Ear~v Bronze Age Cemetery al Kulcs and the Kulcs Group ofthe Nagyrev Cu/ture, AlbaRegia, 1, 1960, p. 7-15;
ldem. The Cemeteries ofthe Nagyrev Cu/ture, p. 11-23.
15
M. Csa.nyi, Pratiquesfuneraires. culte el symboles sacraux de la cu/ture de Nagyrev, Le Bel Age Du Bronze En Hongric. 1992, p. 84.
16
M. Csanyi. Temetkezes, kultusz, szakralisjelkepek a Nagyrevi kultzlraban, Dombokka l'a/It Evszazadok, Bronzkonte/1-ku/tz/rak
a Karpât-medence sziveben, p. 24.
17
M. Csanyi, I. Stanczik, lorbericht iiber dieAusgrabungen der bronzezeitlichen Te/lsiedlwzg von 7iszaug-Kemenytetb), Arch.Ert.,
109, 1982, p. 243-244 şi Pl. 5.
18
M. Csanyi, Temetkezes, kultusz, szakralisjelkepek a Nagyrevi kultzlraban, Dombokka Va/It Evszazadok, Bronzkori te/1-ku/tilrak
a Karpat-medence sziw!ben, p. 25.
19
Ibidem.
20
R. Schreiber. Szimh6/ikus abrazolasok bronzkori edenyeken, Arch.Ert., III, 1984, p. 18.
21
!btdem.
22
!btdem.
23
Ibidem.
2
" Ibidem.
1
"
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Pe alte vase apar figurile umane şi a unor păsări, redate stilizat, încadrate de linii orizontale sau în zig-zag.
(Pl. 511 a-b, 2, 5, 6/3).
Figura umană, redată în diferite ipostaze, poate fi întâlnit şi în perioade anterioare epocii bronzului. Acestea
au fost publicate de către l Banner, în cursul analizei figurilor antropomorfe întâlnite pe vasele de la T6szeg25
La aceste figuri, redarea capului în formă de piaptăn (Pl. 3, 8) pare a se asocia cu o anumită poziţie picioarelor
(Pl. 3) şi a mâinilor ridicate în formă de adorare 26 .
Figuri cu partea superioară în formă de piaptăn se întâlnesc şi în perioada bronzului mijlociu, cu precădere
în faza timpurie a culturii Vatyac 7 .
Uneori aceste figuri antropomorfe sunt plasate în centrul compoziţiei şi au dimensiuni mai mari decât
altele cu care apar în asociere. (Pl. 1, 4, 8/2a-b) Figura centrală poate fi situată între doi copaci, redate sub forma
unor Y-uri (Pl. 8/2a-b )sau V-uri (Pl. 4). Lângă copaci pot să apară şi alte figuri antropomorfe stilizate, de dimensiuni
mai reduse.
Acestea din urmă pot fi reprezentate singure, alături de figura antropomorfa de dimensiuni mai mari, sau
de păsări, elemente cu o certă valoare simbolică. (Pl. 511 a-b)
Repetarea a unor scene pe corpul aceluiaşi recipient (PI.4) poate avea şi ea la rândul ei o semnificaţie bine
stabilită 28

O singură dată (Pl. 8/2a-b) figurii umane aflată între doi copaci stilizaţi, i s-a gravat capul printr-un semicerc
situat între cele două mâini ridicate. Prin acest lucru figura iese în evidenţă faţă de alte elemente ale compoziţiei.
În cadrul figurilor umane care alternează cu copaci, cel cu capul redat în formă de semicerc dobândeşte un rol
central în evenimentul sau activitatea redată de scenă. Motivul pasării apare în vecinătatea acestei figuri.
Figurile antropomorfe pot să apară în asociere cu simbolul sanctuarului sau al unei case, fiind legat de unul
dintre pereţi sau de baza acesteia printr-o linie orizontală dreaptă sau în zig-zag29 (Pl. 4).
Păsările pot fi reprezentate în timpul zborului sub forma unor W-uri mai alungite, sau redate prin desen
puternic stilizat şi schematic.
Trebuie să menţionăm faptul că anumite motive apar nu numai pe ceramica culturii Nagyn!v, ele pot fi
observate şi pe cea a culturii Vucedol din Slovenia30 , Bosnia31 şi Ungaria 32
Se pare că, apariţia acestor simboluri şi motive ornamentale în decorul ceramicii Nagyn!v nu pot fi legate
doar de fazele târzii. Putem afirma că utilizarea lor la o gamă largă se leagă în mod sigur de această perioadă 33 .
Conform părerii unor cercetători din Ungaria, aceasta se situează la un orizont de bronz timpuriu IIIa, şi
corespunde momentului de întemeiere a aşezărilor de tip te!P 4 .
Observaţii

Putem observa anumite caracteristici:
Motivele sunt întâlnite cu precădere în decorul unei anumite categorii de vase, şi au ca analogii unele
semne, cu conotaţie magică, din perioada neolitică.

J. Banner. Menchendartstellungauf einem Geftiss von T6szeg und die Frage der sogenannten Krotengeftisse. PZ. 36, 1958. p.
244-254. Fig. 6.
) 6 R. Schrcibcr, Szimb6likus abrazolasok bronzkori edenyeken. Arch.Ert., 111, 1984, p. 20.
2' 1. Bona, Die mittlere Bronzezeit L'ngarns und ihre siidostlichen Bezielnmgen, AH., 49, 1975, Pl. 10/ 8, 24.
)s R. Schreiber. Szimbolikus abrazolilsok bronzkori edenyeken, Arch.Ert., 111, 1984, p. 16.
29 F. Tompa, 25 Jahre Urgeschichtsforschungen in Ungarn 1912-1936, BRGK, 24-25, (1934-1935), 1937, p.D, Pl. 5, P. Patay,
Koral bronzkori kultltrak a Magyarorszagon, Diss.Pann.Ser., li, No.l3, 1938, Pl. 5, R.Schreiber, SzimbO/ikus abrazolasok bronzkori
edenyeken. Arch.Ert., p. 20.
.
JO R. Schreiber. Szimb6/ikus abrazolilsok bronzkori edenyeken, Arch.Ert., 111, 1984, p.25.
" A. Bcnac. Studien zur Stein-und Kupjer.zeit im nordwestlichen Balkan, BerRGK, 42. (1961). 1962. p. 1-171. Pl. 28/4, 5.
32 F. Tompa, 25 Jahre Urgeschichtsforschungen m Ungarn 191 2-193?. Pl. 20.
JJ R. Schreibcr. Szimb6/ikus abrazolilsok bronzkori edenyeken, Arch.Ert., 111, 1984. p. 25.
3' R. Schreibcr. A nagyrevi lwltura te Iepe Di6sdon. Arch.Ert .. 108, 1981, p. 135-156.
)s
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Ele formează scene narative, care pot fi dublate pe corpul recipientului. Această dublare cât şi redarea într-o
poziţie răsturnată cu 180° faţă de cea normală a anumitor scene, deocamdată nu poate fi explicată.
Analiza acestora, la momentul actual, ne permit doar enunţarea a unor observaţii de ordin general.
Sperăm ca cercetările viitoare din spaţiul Bazinului Carpatic vor da suficiente informaţii, pentru a oferi
posibilitatea formării unei imagini mai clare despre spiritualitatea comunităţilor omeneşti din bronzul timpuriu.

CONSIDERATIONS ON BRONZE AGE'S SPIRIT
(Abstract)

Amplified by the ambiguous feelings towards death, the common conscience of the human community
developed a particular view upon the world and generated certain social conventions; according to them carried
on funerary rituals.
Prehistorically rituals dispose on certain general elements that can not be linked to different human
communities (such as: binding in a contracted position or incinerating the human corps) and also disposed on
particular elements that can be specific for a group of people, representing the indispensable elements from a
human community's spirit, the funeral ritual is involved in the orientation ofthe graveholes, ofthe scheletuous or
of the ashes.
A Bronze Age individual 's vi sion upon life is transmitted through the symbols used by him. Scientists got
an almost complete picture ofthe Bronze Age cultic life analyzing these symbols and corroborating the results to
information on the funeral rituals.
Analyzing the Nagyrev culture and particularly the vase-collection we can notice certain characteristics
the motifs appear pre-eminently in the decoration of a certain category of vase. They share some analogical signs
with magica! sense from the Neolithic period. These decorations contain narrative scenes doubled sometimes on
the pots. The doubled scenes and the 180ş rotated positioning of the scenes can not be explained yet.
Under these circumstances, we can conclude only on general observation Hopefully the new researches
from the Carpathian basin will provide enough information that we can develop into a largest picture on the
Bronze Age's human community spirit.
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Pl. 1. Vas aparţinând culturii Nagyrev, Budapesta, Pannonhalmi ut. apud R Schreiber.
1. Imaginea frontală; 2a-b. Friză omamentală desfăşurată (redată în poziţie inversă); 3a-b. Friză omamentală
desfăşurată (redată în poziţie inversă).
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Pl. 2. Vase şi fragmente ceramice aparţinând culturii Nagyrev. apud R. Schreiber.
1a-b. Toszeg. Vas cu friză ornamentală desfăşurată (poziţie inversă); 2. T6szeg. Fragment ceramic;
3a-b. Tiszaug. Fragment ceramic; 4. T6szeg. Fragment ceramic; 5. T6szeg. Fundul vasului nr. 3; 6a-b. T6szeg.
Ornamentul desfăşurat
al fragmentului nr. 2.
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Pl. 3. Vase şi fragmente ceramice aparţinând culturii Nagyrev. apud R. Schreiber.
1. T6szeg. Fragment ceramic, motivul ornamental redat în poziţie inversă; 2. T6szeg. Fragment ceramic;
3. T6szeg. Fragment ceramic; 4a-b. T6szeg. Vas ceramic şi friză ornamentată desfăşurată (redată în poziţie
inversă); 5. T6szeg. Vas ceramic; 6. T6szeg. Fragment ceramic; 7. T6szeg. Vas ceramic.
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Pl. 4. Vas aparţinând culturii Nagyrev, apud R. Schreiber.
la-b. Nagyrev-Zsid6halom.
Vas cu friza ornamentată
desfăşurată; 2. Nagyrev-Zsid6halom. Vas ceramic.
http://cimec.ro
/ http://complexulmuzealbn.ro

.----··

\'··

-··

1a
~

UV
A

..

1 ,:.;.!
i

...-"\

,

1\.

1

[ ,i~
('v~ ;;~1
~
:)'!.

!(
:

\::....

-~

.. -

·-

. -· ...
~-

\,.-'

.,
~~~

1

1

. 1b

1

,..------.;;;

Pl. 5. Vase şi fragmente ceramice aparţinând culturii Nagyrev, apud R. Schreiber.
l a-b. Devavâ.nya-Terehalom. Vas ceramic cu friză ornamentală desfăşurată; 2a-b. Gyula-Torokzug. Vas
ceramic cu friză ornamentală
desfăşurată; 3-4. Tolna megye. Fragmente ceramice; 5. Tokol. Vas ceramic.
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Pl. 6. Vase şi fragmente ceramice aparţinând culturii Nagyrev, apud R. Schreiber.
la-b. Csepei-Haros. Fragmente ceramice; 2. Gerjen. Fragment ceramic; 3a-b. Dunaujvaros. Vas ceramic;
4a-b.http://cimec.ro
Ujdomb6văr. Vas/ ceramic;
Sa-b. Szentendre. Vas ceramic.
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Pl. 7. Vas ceramic aparţinând culturii Nagyrev, apud R. Schreiber.

1a-b.http://cimec.ro
Dunaujvaros. Vas/ http://complexulmuzealbn.ro
ceramic cu friză ornamentală desfăşurată.
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Pl. 8. Vase ceramice aparţinând culturii Mureş, apud R. Schreiber.
la-b. Mokrin. Vas ceramic cu friză ornamentată desfăşurată (redată în poziţie inversă); 2a-b. Mokrin. Vas
ceramic cu friză
ornamentată desfăşurată.
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Observatii
asupra '
"geografiei funerare" în opera lui Vergilius

Silvius CHIŞ

Argument
Cercetările

dedicate atitudinilor, reprezentărilor şi comportamentelor în faţa morţii şi-au câştigat drept de
cetate în istoriografia occidentală la începutul anilor '70, după înfrângerea unor rezistenţe mentale destul de
puternice, iar în istoriografia occidentală actuală aceste studii reprezintă un domeniu în plină expansiune. 1
Cercetarea atitudinilor, reprezentărilor şi comportamentelor în faţa morţii este susţinută de argumente
puternice. Moartea este indisociabilă vieţii, dar omul este singura fiinţa din biosferă conştientă de faptul că trebuie
să moară Moartea este cea mai redutabilă constantă la toate nivelurile istoriei umane , iar istoria mortii
' relevă cel
mai bine atitudinile şi comportamentele în faţa vieţii. c
Dintre modelele metodologice elaborate în acest domeniu îl vom adopta pe cel propus de către Michel
Vovelle Istoricul francez teoretizează o anchetă pe trei nivele Primul nivel este cel al morţii ca fapt brut, ea fiind
abordată din perspectiva m01talităţii, unnărindu-se greutatea ei în viaţa comunităţilor umane. Al doilea nivel este
cel al morţii trăite, ocupându-se de sentimentele, atitudinile şi reacţiile generate de moarte în sensibilitatea colectivă,
aşa cum pot fi acestea desprinse din inventarul practicilor funerare, religioase, magice, civice. Al treilea nivel de
anchetă este cel al discursului pe care o societate îl are asupra morţii; discursul asupra morţii poate fi de mai multe
feluri (magic, religios, ştiinţific, literar) iar analiza diverselor tipuri de discurs ne permite să urmărim evoluţia
atitudinilor în faţa morţii şi a reprezentărilor asupra lumii de dincolo 3
Am preferat în titlu expresia de "geografie funerară" în locul celei mai lungi şi aproximativ echivalentă de
"reprezentările lumii de dincolo ", dar nu trebuie uitat faptul că această geografie este imaginară, neputând fi
aduse argumente pozitive care să susţină existenţa ei ca atare. Am acordat o mare atenţie laturii descriptive a
materialului, lăsând textele să vorbească; nu putem preciza exact dacă Vergilius credea efectiv în imaginea lumii
de dincolo pe care o prezintă, dar ni se pare limpede faptul că aceste imagini răspundeau orizontului de aşteptare
al oamenilor acelei perioade. Considerăm că prin acest tip de demers obţinem indicii generale asupra imaginarului
epocii şi asupra credinţelor intime ale oamenilor acelei perioade.

Descrieri ale lumii de dincolo în opera lui Vergiliu
Cel mai important exemplu de "geografie funerara" îl găsim în cartea a VI-a a Eneidei lui Vergiliu, în care
este relatată coborârea eroului Enea în Infern pentru a întâlni umbra părintelui său Anchise care-i poate dezvălui
viitorul.
La intrarea în lumea subterană sălăşluiesc numeroase dihănii înspăimântătoare şi personaje terifiante: 4

Simona Nicoară, Toader Nicoară, Mentalită,ti colective şi imaginar social, PU Clujeană/ Mesagerul, Cluj-Napoca, 1996, pp. 91-98
p. 98-100.
1 Michel Vovelle, Asupra mor,tii, în Toader Nicoară, Introducere în istoria mentalităţilor colective, Cluj-Napoca, 1995, p. 177-193
~Versurile din Eneida sunt reproduse după editia: Virgiliu, Eneida, ESPLA, Bucureşti, 1956 (traducere de D. Murăraşu).
1

2 Ibidem,
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"Chiar la intrare, în cele dintâi ale Orcului hăuri ,
Grijile răzbunătoare şi Jalea şi-au pus acioală,
Bolile galbene, trista mereu Bătrâneţe şi Teama,
Foamea ce-ndeamnă la rău, Sărăcia hidoasă, tot chipuri
Groaznice-aicea îşi au culcuşul, şi Moartea, şi Chinul,
Somnul cu Moartea-nfrăţit şi ale Minţii plăceri vinovate,
Iară pe pragul din faţă războiul ce-aduce ucideri.
Şi Eumenidele-n paturi de fier şi nebuna de Vrajbă
Cu-nsângerate cordele ce părul de şerpi îl înnoadă.
Ulm uriaş şi stufos se-ntinde în mijloc cu braţe
Grele de ani şi se spune că Vanele visuri aicea
Au îndeobşte lăcaş, agăţate sub fiece frunză.
Înfăţişări monstruoase de fiare în feluri şi chipuri
Chiar pe la porţi stau Centauri şi Scile cu forme de-amestec.
Şi Briareu cu o sută de braţe, şi Hidra din Lerna
Ingrozitor şuierând, şi Himera-narmată cu flăcări
Apoi Gorgona, Harpii şi Umbra şi-aici cu trei trupuri."

Eroul este speriat de aceşti monştri şi vrea să lupte cu ei dar e potolit de Sibila ce-l însoţeşte, care-i arată că
este vorba doar de duhuri-umbre:
290
" Însă deodată-n fiorii de spaimă şi-n tremur, Enea
Spada şi-apucă şi goală spre cei ce se-apropie-o ţine
Şi, dacă nu i-ar da veste tovarăşa mult pricepută,
Că fâlfâiesc fără trup numai duhuri uşoare sub goale
Întruchipări, s-ar zvârli spintecând în zadar nişte umbre."
Drumul eroului duce apoi către fluviile care mărginesc lumea de dincolo:
" Pleacă de-aici o cale spre Acheronul cu valuri, din Tartar
Gâlgâie-n gloduri genunea şi, printr-o căscată bulboană,
Varsă şuvoi, în Coc it tot nămolul cu-al fierberii clocot."
Trecerea peste fluviu este asigurată de Charon-"păzitor peste ape şi fluvii". Morţii se-mbulzesc pe malurile
fluviului, dar Charon refuză trecerea pentru cei lipsiţi de mormânt, care rătăcesc o sută de ani pe malurile fluviului
înainte de a putea intra în cealaltă lume. Dincolo de fluviu se găseşte Cerberul care păzeşte poarta lumii de
dincolo; fiara este adormită de Sibila cu ajutorul unei prăjituri:
" Cerberul mare, întins cât de mare-i în hruba din faţa,
Latră deodată cu gurile-i trei de răsună regatul.
Dar preoteasa, văzând c-al lui gât cu năpârci se zbârleşte,
Ca să-I adoarmă, o turtă gătită din miere şi boabe
Iute-i azvârle ... "
În regatul propriu-zis al morţilor aceştia sunt grupaţi pe categorii: morţii sunt supuşi judecaţii lui Minos
care este asistat de juraţi traşi la sorţi după obiceiul roman 5
"Nu fără trageri la sorţ şi judeţ se-mpart aste locuri;
Minos, ca judecător, mişcă urna-i şi cheamă la sfatu-i
Umbre tăcute, aflându-le viaţa şi faptele toate."
Primii care apar în drumul lui Enea sunt copiii morţi de mici, apoi cei condamnaţi pe nedrept la moarte şi
sinucigaşii. După lăcaşul sinucigaşilor urmează cel al morţilor din dragoste (unde Enea o revede pe Didona), apoi
5

Georges Minois, Istoria lnfernurilor, Bucureşti, 1998, p. 50-51.
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lăcaşul marilor războinici ucişi. De aici drumul se bifurcă - drumul din dreapta duce la Eliseu, iar cel din stânga
la locul de ispăşire - Tartarul:
540
"Locu-i aici, unde calea se-mparte de-acuma în două:
Una din dreapta te scoate sub zidul măreţului Pluton,
Al Eliseului drum, pe când cea din stânga, spăşirea
Relelor, merge întinsă spre Tartarul fără de milă."

Tartarul este un loc cumplit, împrejmuit de trei rânduri de ziduri şi înconjurat de Flegeton, loc din care
răzbat gemete şi sunete sinistre:
"Cum îşi aruncă Enea privirea-ndărătu-i, zăreşte
Colo la stânga, sub stană, cuprinse-ntăriri cu trei ziduri,
250
Iar Flegetonul, pârâul cel iute din Tartar, le-ncinge
Jur împrejur cu văpaie şi zbuciumă stânci de răsună.
Poartă măreaţă e-n faţă şi stâlpi pe de-a-ntregul de crită.
Astfel că nici o putere, de zei chiar, nu poate s-o dărâme,
Orişice armă-ar avea; şi-o turlă de fier stă spre boltă.
255
E Tisifone aici, cu-a-ei haină-ncruşită de sânge,
Fără de somn străjuind pridvorul şi ziua şi noaptea.
Gemete lungi s-auzeau, şi plesnetul cruntelor bice,
Apoi scrâşnire de fier, zuruit de târâte cătuşe."
Peste această zonă a Infernului domneşte Rhadamante, care-i sileşte pe păcătoşi să facă mărturisiri ale
păcatelor, cei care nu mărturiseau fiind pedepsiţi de Tisifone şi de celelalte Erinii. În Tartar îşi ispăşesc crimele o
serie de nelegiuiţi - litanii, Ixion, Piritous, Salmoneu, cei care şi-au urât fraţii, cei care şi-au lovit părinţii, avarii,
cei care se răzvrătiseră contra stăpânilor:
"Sunt tot aici şi-acei care-n viaţa urâtu-şi-au fraţii,
Ori au lovit pe părinţi şi-au urzit pentru-a lor înşelare.
Cei ghiftuiţi numai ei pentru ei cu-averi dobândite,
Fără un gând către oameni, şi-s mulţi aceşti cu duiumul;
Cei în desfrâuri ucişi, răzvrătiţii cu arme duşmane
Care-amăgiră, de teamă lipsiţi, a stăpânilor dreaptă ... "
Căutarea

îl duce pe Enea către lăcaşul celor fericiţi, un loc paradisiac, unde
lucruri plăcute - dans, cântece, lupte:
"Toate-mplinite, zeiţei prinos datorat aducându-i,
Pot să ajungă în locuri voioase, în dulcea verdeaţă
A norocitelor lunci, în lăcaşuri adânc fericite.
640
Aer cu mult mai curat îmbracă tot câmpu-n lumină
Trandafirie, localnicii au al lor soare şi stele.
Trupul, o parte-şi deprinde-n mişcări mlădioase pe pajişti,
Cearcă în joc să se-ntreacă, bat pământul şi versuri îngână."

morţii

se îndeletnicesc cu

Acest tărâm este rezervat celor care luptaseră pentru patria lor, poeţilor, născocitorilor de arte, eroilor din
vremurile de demult. Unii dintre eroi şi-au păstrat vechile preocupări:
"Vede uimit de departe, el armele, carele goale,
Lăncile-nfipte -n pământ şi ici-colo păscând pe câmpie
Cai fără frâie; plăcerea de arme, de care, ce-n viaţă
Şi-o arătară vitejii, şi grija de-a creşte sirepii
655
Scânteietori, şi-acum i-urmăresc pe cei puşi sub ţărână.
Iată că unii la dreapta ori la stânga, pe pajiştea verde
Masa şi-o iau şi în cor înalţa Peanullor vesel."

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

159

Religie. Biserică. Rituri. Ritualuri

Există în cartea a VI-a a Eneidei o parte care a fost interpretată diferit- unii autori consideră că este vorba
despre un alt Infern, care aparţine doctrinelor filosofice, iar alţi autori considera că pasajul respectiv trebuie
interpretat altfel, ca arătând credinţa că chinurile celeilalte lumi nu sunt veşnice, iar după purificare sufletele

petrec o vreme în Eliseu înainte de a fi trimise pentru a se reîncarna: 6
735
"Ba chiar când trupul, în clipa din urmă lăsatu-şi-a viaţa
Nu-n întregimea lor răul şi bo1lele trupului toate
Ies din sărmanele suflete; multe, crescute cu-acestea,
Au încă-adânci rădăcini, de te miri cât de tare li-i urma.
Trec deci prin chinul pedepsei, plătesc aşadară osânda
740
Vechilor rele; atârnă o parte din ele-n bătaia
Goalelor vânturi; iar o parte îşi spală-un păcat ce le-ntină
Numa-n genune şi-n para-nteţitelor focuri;
(Noi fiecare-ndurăm după firea-i; ne duce de-aicea
În Eliseul cel larg şi puţini stam în vesele pajişti.)
745
Până ce, vreme trecând, împlinite ale veacului cruguri,
Pata de-a fire se spală şi neprihănite sunt iarăşi
Simţul eteric ceresc şi focul curatului cer.
Când, după ani mii şi mii străbătut-au a timpului roată,
Zeul le cheamă pe suflete-n gloată la apa Lethei,
750
Astfel ca totul uitând, să revadă boltitele ceruri
Şi să dorească din nou să reintre-o vreun trup, de la capăt."
Poemul Culex (Ţânţarul ) îi este atribuit lui Vergilius ca operă de tinereţe. Lucrarea datează din perioada în
care Vergilius era adeptul esteticii poeţilor noi (puţin după anul50 a.c.) şi povesteşte coborârea în Infern a sufletului
unui ţânţar ucis de păstorul pe care îl muşcase pentru a-1 trezi din somn şi a-1 salva astfel de un şarpe: 7
" ... pe mine Manii mă silesc să-mi trec rămăşitele însângerate peste undele Lethei cu barca
fatală; eu merg şi vin, pradă slabă a lui Charon. Vezi tu acele torţe arzânde luminând cu licăririle lor
oribilele temple înfricoşătoare? Acolo-i Tisifone, ce mă opreşte; şerpi foarte înspăimântători îi
împodobesc părul. Ea agită torta şi biciul neîndurător ce trebuie să mă pedepsească. Cerberul, cu
botul în flăcări, izbucneşte în lătrături teribile; la drepta şi la stânga, şerpi răsuciţi îi împodobesc
grumazul şi lumini arzătoare ies din orbitele ochilor săi."
În peregrinările sale sufletul tânţarului îi vede pe cei supuşi la chinuri veşnice - Titios, Sisif, Medeea,
urmaşii lui Cadmus; în drumul spre Eli seu sufletul ţânţarului le întâlneşte pe marile eroine ale mitologiei- Alcesta,
Penelopa, Eurydice - iar apoi ajunge la lăcaşul celor drepţi, unde salăşuieşte ceata eroilor. Între aceştia se numără
Eacizii (Peleu. Telamon), Agamemmnon; alături de eroii greci se găsesc eroii romani - Deciii, Fabiii, Horaţiii,
Camillus, Curtius.
Alte elemente ale lumii de dincolo sunt amintite la relatarea obstacolelor depăşite de către Orfeu: " ... fu
cutezător acela ce crezu că Cerberul se poate îmblânzi, şi că poate potoli puterile infernale; că n-avu nici o teamă,
nici de valurile arzânde ale Flegetonului furios, nici de descurajare, nici de ascunzişul înspăimântător al tenebrelor
ridicat pe imperiul ruginii, nici de locaşurile subterane ale Tartarului, învelite de o noapte însângerată, nici de
nemilosul tribunal unde tronează jud ele cret an, jude care pedepseşte după moarte faptele vieţii."
După moarte sufletul tânţarului a comparut în faţa lui Minos şi a trebuit sa povestească despre cauzele
morţii sale, fiind apoi exilat pe malurile Flegetonului: " ... Eu sunt obligat să mă întorc la sumbrele lacuri ale
Prima concepţie apare la Gaston Boissier, La religion romaine d'Auguste auxAntonins, Hachetle, Paris, 1906, \'OII, p. 296-299;
; a doua concepţie apare la Georges Minois, op.cit., p. 52-53 ; Franz Cumont, Recherches sur le symbolisme funeraire des romains, Paris,
p. 131-13 3, consideră că este vorba de o purificare a sufletelor prin elemente, înainte de a ajunge la stele
'Pierre Grimal, Literatura latină, Teora, Bucureşti, 1997, p. 218-219; Eugen Cizek, Istoria literaturii latine, Adevărul, Bucureşti,
1994, p. 262-263. Fragmentele din poemul Culex au fost traduse liber după varianta franceză din volumul: Lucrece. Virgil. Valerius
Flaccus, Oeuvres completes, Paris, 1880, (traducere franceză de M. Nisard).
6
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Erebului, pe care Soarele nu le atinge cu lumina sa, şi să sufăr un exil greu pe malurile Flegetonului, imensă
barieră pe care Minos a aruncat-o între vastele închisori ale crimei şi lăcaşul sufletelor pioase. A trebuit să spun
cauza morţii mele; Furiile m-au silit, în faţa judecătorului, înarmate cu bice."
Atmosfera de idei a perioadei
Vergilius este legat în mod esenţial de epoca lui Augustus şi este cel mai de seamă reprezentant al literelor
latine. Epoca lui Augustus este considerată de cercetători drept vârsta de aur a literelor latine. În această perioadă
s-au stabilit definitiv normele clasicismului latin, iar operele scriitorilor din această epocă au fost imitate frecvent
de către urmaşi.
Înflorirea literelor latine a fost favorizată de maturizarea gustului literar roman, de pacea internă şi de
înflorirea economică. Scrierile au fost impulsionate de obiceiul recitaţiilor publice, care au determinat creşterea
influenţei retoricii asupra literaturii. Alţi factori de încurajare a literaturii au fost cercurile cultural-politice ale
vremii, în cadrul cărora s-a practicat susţinerea financiară a creatorilor (remarcându-se în acest sens Mecena,
Asinius Pollio, Messala Corvinus) 9
Clasicismul este un echilibru de gândire, de sensibilitate şi de formă, ale cărui semne exterioare sunt ordinea,
claritatea, împlinirea, stăpânirea conştientă. Marii scriitori clasici- Horaţiu, Vergiliu, Titus-Livius- sunt formaţi
înainte de ridicarea lui Augustus, dar arta lor diferă de cea a epocii. În acea vreme nu mai stârneau entuziasm
armata şi persoana principelui, iar problemele general-umane dezbătute sub Republică sunt înlocuite de căutări
individuale în etică, psihologie, arte. Ordinul senatorial şi cel ecvestru, având timp liber mai mult, îl vor afecta
vieţii elegante şi mondene; clasele de jos îşi lărgesc instrucţia, iar siguranţa economica-financiara favorizează
apariţia unei literaturi în care moda are o parte importantă. 11
Apare acum "nou/lirism" roman ce urmărea perceperea şi exprimarea bucuriilor şi suferinţelor provocate
de iubire, altfel decât o facea Horaţiu. Înflorirea noului lirism are cauze diverse- sentimentul că genurile tradiţionale
(epopeea, tragedia) reprezintă moşteniri apăsătoare, influenţa lui Ennius, existenţa lui Horatiu şi Vergiliu, aspiraţia
spre otium, apariţia unui public feminin care se pasiona de lirica sentimentală. Reprezentanţii cei mai de seamă ai
noului lirism sunt Tibul, Ovidiu şi Propertiu. 12
8

10

Concluzii
Primul exemplu de "geografie funerară" din opera lui Vergiliu este descrierea lumii de dincolo din poemul
Culex. Imaginea lumii de dincolo este cea a mitologiei clasice; sufletul ţânţarului ucis de către păstor e silit să
treacă în lumea de dincolo cu ajutorul bărcii lui Charon, vede Cerberul, pe cei supuşi caznelor şi lăcaşul celor
drepţi. Este silit de Minos să îşi povestească viaţa şi a fost exilat pe malurile Flegetonului deoarece nu a fost
înmormântat cum se cuvine. Poemul aparţine perioadei de tinereţe a lui Vergiliu, în care poetul era deschis
influenţelor esteticii poeţilor noi.
Al doilea exemplu de "geografie funerară" în opera lui Vergiliu este cel oferit de cartea a VI-a a Eneidei,
unde e povestită coborârea lui Enea în Infern. Intrarea în Infern este plasată în mlaştinile Acheronului lângă
Cumae; în pragul dintâi Enea şi Sibila sunt întâmpinaţi de personaje lugubre-amarul, boala, bătrâneţea-prin care
Infernul se prelungeşte pe Pământ. Vizitatorii sunt înconjuraţi de monştri care-i prefigurează pe demonii creştini. 13
Caracterul de umbră al acestor demoni a fost interpretat ca o reminiscenţă epicureică a lui Vergiliu. 1 ~
De pe malurile Acheronului eroul trece mai departe cu luntrea lui Charon, apoi trece şi de porţile Infernului
păzite de Cerber. El vizitează încăperile unde sunt închise sufletele morţilor judecaţi la tribunalul lui Minos Jean Bayet. op.cit., pp. 399-404; Eugen Cizek,.op.cit., pp. 254-255; Pierre Grimal, op.cit., p. 257-258.
Eugen Cizek. op.cit., p. 255-256.
10
Jean Bayet, op. cit., p. 303-309.
11
Ibidem, p. 109-404.
12
Pierre Gri.mal, op.cil., pp. 257-258.

8

9

13
14

Georges Minois, op.cil., pp. 49-50.
Pierre Grirnal, op.cit., p. 231.

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

Religie.

Biserică.

161

Rituri. Ritualuri

asistat de juraţi traşi la sorţi. 15 Apar mai multe categorii de morţi-copiii morţi de mici, condamnaţii la moarte din
eroare, sinucigaşii. Urmează câmpia durerii unde se găsesc morţii din iubire, războinicii ucişi în luptă: până aici
lipsesc torturile iar viaţa decedaţilor seamănă cu cea zilnică. 16
Din acest loc drumul se bifurcă - de o parte spre Câmpiile Elisee, pentru sufletele fericite, - de cealaltă
parte spre Tartar, pentru cei răi Trebuie să remarcăm prezenta simbolismului dreapta-stânga (Dreapta este favorabilă,
de bun augur. Stânga este nefastă, rău prevestitoare. Dreapta este direcţia Paradisului, Stânga este cea a Infernului). 17
În Tartar este o fortăreaţa de fier unde sunt adunaţi cei trufaşi, adulterinii, sperjurii, incestuoşii, lacomii etc. După
ce se purifică şi se eliberează de faptele rele sufletele poposesc o vreme în Eliseu şi se reîncarnează după ce au
băut apă din Lethe, deci pedepsele nu au caracter veşnic.
Câmpiile Elisee sunt un loc paradisiac cu o natură încântătoare; acest loc este rezervat celor fericiţi, care îşi
câştigaseră fericirea prin meritele vieţii lor. Trebuie amintit faptul că vechile mentalităţi stabileau o legătură
strânsă între fericire şi grădină. 19
Imaginea lumii de dincolo descrisă de Vergilius în termenii mitologiei clasice va avea o mare stabilitate la
nivelul imaginarului funerar roman, mai ales cea din cartea a VI-a a Eneidei. Această imagine, ca şi descrierea
coborârii lui Enea în lumea de dincolo, a fost reluată de scriitori latini ulteriori - Ovidiu, Statius, Silius Italicus iar Vergilius a fost punctul de referinţă în acest domeniu.:o
18

SOME CONSIDERATIONS ABOUT "FUNERAL GEOGRAPHY"
IN WORKS OF VERGILIUS
(Abstract)

The paper tries to reveal some essential aspects of Roman funeral imaginary in the epoque of Augustus
analizyng a few fragments refering to "the World Beyond". The study also pointed out the level ofreceptivity of
these images: Vergilius and the elite ofthe epoque, general considerations of"funeral geography" ofthe citizens.

Minos er~ prin excelen~ă figura regelui care împarte dreptatea prin diverse procedee, care cunoaşte trecutul, prezentul şi
vutorul: Marcel Delienne, Stăpânitorii de adevăr în Grecia antică, Symposion, 1996, capitolul III, "Bătrânul mării", mai ales pp. 84, 88,
94, 100, 101.
16
Georges Minois, op. cit., pp. 50-51.
17
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dic,tionar de simboluri, Artemis, Bucureşti, 1994, volumul 1.
18
Georges Minois, op.cit., pp. 51-53.
19
Jean De1umeau, Grădina desfătărilor, Humanitas, Bucuresti, 1997, pp. 9-14.
20
RE, X.2, s.v. katabasis (Ganschienitz).
15

..
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Elemente devoţionale
în
viaţa asociaţiilor laice din Cluj (secolul al XV-lea)

Carmen FLOREA

Implicarea laicilor în viaţa religioasă este considerată una din trăsăturile esenţiale ale devoţiunii medievale
târzii.' Modalităţile concrete prin care laicii au reuşit să-şi dezvolte propriile repere devoţionale sunt strâns legate
de funcţionarea asociaţiilor laice. Studiul de faţă îşi propune deci să definească din punct de vedere terminologie
ce au însemnat asociaţiile laicilor în secolul al XV-lea în Cluj şi care au fost coordonatele esenţiale în funcţie de
care şi-au organizat viaţa religioasă cotidiană.
Din punct de vedere al dezvoltării urbane, Clujul secolului al XV-lea se încadrează în tipologia oraşelor din
regatul Ungariei medievale ajungând (prin privilegiul emis de regele Sigismund de Luxemburg în 1405) Ia statutul
de oraş liber regal. 2 Acest statut permitea cetăţenilor din Cluj să aleagă organele de conducere ale oraşului
Qudecătorul şi consiliul magistraţilor), precum şi parohul oraşului. Implicarea directă a cetăţenilor în viaţa şi
conducerea oraşului a determinat o creştere a iniţiativei lor, nu doar în domeniul economic sau social, dar şi în cel
religios. O a doua caracteristică esenţială a Clujului în această perioadă este creşterea importanţei comunităţii
maghiare în viaţa oraşului. Comunitatea maghiară ajunge treptat să participe în mod egal la conducerea oraşului,)
din a doua jumătate a secolului al XV-lea putem vorbi despre un proces similar şi în domeniul vieţii religioase
prin transformarea bisericii Sf. Petru şi Pavel într-o biserică parohială aflată la dispoziţia comunităţii maghiare•
Imaginea pe care ne-o oferă deci Clujul secolului al XV-lea este aceea a unui oraş liber, în care cetăţenii au
iniţiativa şi controlul asupra vieţii interne a oraşului, în ceea ce priveşte activitatea comercială şi meşteşugărească,
precum şi în viaţa religioasă. Al doilea pas necesar în analiza de faţă este acela de a vedea în ce măsură asociaţiile
laice din Cluj au contribuit, prin modalităţile de exprimare a devoţiunii la transformarea oraşului într-un
microcosmos religios.
1 Andre Vauchez, The Laify in the Middle Ages. Religious Beleifs and Devotional Practices, Notre Dame and London: University
of Notre Dame Press, 1993, această lucrare a reprezentat un punct de turnură în istoriografia preocupată de studierea vieţii religioase
pentru că a propus o abordare a acestui domeniu nu din perspectiva dezvoltării instituţionale a bisericii, ci din perspectiva participării şi
implicării laicilor în viaţa religioasă. O propunere similară a fost formulată cu câteva decenii înainte de Lajos Pâsztor. A magyarsag
val/asos e/ete a Jagel/6k koraban. Budapest, Egyetemi Kirâlyi Nyomda. 1940 care analizând schimbarea profundă pe care apariţia
ordinelor mendicante a produs-o în pietatea evului mediu târziu a evidenţiat faptul că salvarea sufletelor ca ideal al vieţii religioase a
devenit accesibilă şi laicilor. În consecinţă la sfârşitul secolului al XV-lea şi la începutul secolului al XVI-lea aceştia s-au implicat activ
în organizarea vieţii lor religioase.
2
Elek Jakab, Okleveltar Kolozsvar tortenetehez, Buda, Magyar Kirâlyi Nyomda, 1870-1888, doc. LXXVI, p. 123-126; Samuel
Goldenberg, Clujul in secolul al..'(l/1-lea Bucureşti, Editura Academiei Române, 1957, p. 15-18.
3 Lâszl6 Makkai, Kolozsvar. Egy magyar varos ezer esztendeje, Kolozsvâr, Kolozsvâr Vâros Kiadâsa, 1942, p. 16-22; Jdem,
Tarsadalom es nemzetiseg a kozepkori Kolozsvaron, Kolozsvâr, 1943; ascensiunea comunităţii maghiare din Cluj atât din punct de
vedere economic, cât şi al participării la conducerea oraşului începând din a doua jumătate a secolului al XV-lea este discutată şi de Jen6
Szucs. 1"izrosok es kezmiivesseg a XV szazadi Magyarorszagon Budapest, Muvelt Nep, 1955, passim.
4 Marie Madeleine de Ce\~ns, L 'Eglise dans les vi/les hongroises aux .m· et .XV siecles (These pour le Noveau Doctorat),
Universite de Paris-Sorbonne, 1995, p. 108-11 Oşi Elek Jakab, Kolozsvar tortenete Buda, Magyar Kir. Egyetemy Nyomda, 1870-1888, p.
416-420.
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Din punct de vedere al instituţiilor ecleziastice existente în acest oraş trebuie amintite cele două biserici
parohiale Sf. Mihail şi Sf. Petru şi Pavel, existenţa unui convent dominican dedicat Fecioarei Maria şi Sf. Anton,
precum şi a unui convent franciscan observant dedicat tot Fecioarei Maria. Bisericile parohiale din Cluj depin~ea~
din punct de vedere ecleziastic de episcopia Transilvaniei, în timp ce conventele mendicante, conform moda~ttăţn
de organizare a Ordinelor Dominican şi Franciscan, depindeau de priorul general al celor două provincii. In ce
măsură acest "echipament" instituţional religios a permis cetăţenilor clujeni la sfârşitul Evului Mediu să-şi dezvolte
propriile modele devoţionale, în acest cadru sau în afara lui, iată principala întrebare a cercetării de faţă.
La nivelul surselor, terminologia referitoare la asociaţiile laice nu face distincţie între jraternitas, societas,
confraternitas, comunitas, bruderschaft sau cehe 5. Din acest motiv, urmând o sugestie formulată în istoriografia
secolului trecut 6 ne propunem o trecere în revistă a felului în care sursele existente vorbesc despre asociaţiile laice
din Cluj. A.stfel, un act emis de către episcopul Transilvaniei în anul 1408 menţionează existenţa uneifraternitas
exulum 7, apoi asociaţiile profesionale ale măcelarilor şi pielarilor sunt denumite în documente dreptfraternitatem
şi conjraternitatem 8, termenii zecam el conjraternitatem sau zecham seu conjraternitatem se regăsesc în statutele
asociaţiilor profesionale ale lăcătuşilor, croitorilor, fierari lor şi blănarilor9 . Din a doua jumătate a secolului al XV-lea
există informaţii despre o confraternitate dominicană 10 şi despre o fraternitate franciscană observantă.
Ipoteza pe care o formulăm este aceea că pentru Clujul secolului al XV-lea la nivelul surselor edite asociaţiile
laice presupun o grupare pe baze profesionale, dar având şi obiective religioase, precum şi o grupare a laicilor sub
autoritatea spirituală a ordinelor mendicante. Un exemplu interesant îl constituie "fraternitas exulum", o asociaţie
având scopuri precumpănitor caritabile (asistenţă spirituală şi materială oferită prizonierilor, condamnaţilor la
moarte, săracilor, vagabonzilor), şi care conform actului din 1408 grupează membrii din elita Clujului. 12 Această
ipoteză ia în considerare propunerile venite dinspre istoriografia occidentală a ultimului deceniu. Aceste propuneri
au demonstrat convingător că asociaţiile laice (independent de termenii cu care sunt denumite de către surse) au
permis întâlnirea a două domenii considerate de istoriografia anterioară în mod ireconciliabil diferite şi anume cel
al sacrului şi profanului. Pentru perioada medievală însă aceste două aspecte ale vieţii au format un tot complementar.
Asemeni unei familii, membrii asociaţiilor laice au contribuit, prin obligaţiile profesionale şi legăturile existente
între membrii lor, la creşterea coeziunii sociale. În plan religios se constată o dezvoltare a acestui model familial
prin faptul că membrii asociaţiilor laice doreau să asigure sprijin pentru cei vii (în caz de boală) şi pentru cei morţi
(prin organizarea şi participarea la funeraliile unui membru asociat şi prin rugăciunile comune). Putem vorbi deci
despre o solidaritate care funcţionează între cei vii şi între cei vii şi cei morţi deopotrivă. n
Secolele al XIV-lea şi al XV-lea au reprezentat pentru oraşele din regatul Ungariei o perioadă de puternică
dezvoltare. Iniţiativa laicilor în domeniul vieţii religioase a fost una din trăsăturile constante în peisajul urban
medieval maghiar. Modalitatea concretă a acestei iniţiative s-a manifestat şi în activitatea asociaţiilor laice.
Istoriografia preocupată de studierea acestui fenomen a distins între confrerii devoţionale (care grupează el eri ci şi
laici şi al căror punct central al devoţiunii este construit în jurul unui sacrament, Corpus Christi, sau a unei
11

5

de Cevins, L 'E.glise, p. 290-5.
Gusztav Lindner,"Akolozsvâri kalandos târsulatok", Erdelyi Milzeum, XI, 1894, p. 64-84 subliniază că termeni ca czecham et
fraternitatem, czecham seu fraternitatem, czecham et confraternitatem, czecham sive confraternitatem se referă fie la aspectele devoţionale
sau economice menţionate în statutele asociaţiilor profesionale, fie la ambele.
7
Jakab, Okleveltar ... , doc. LXXXV, p. 147-8.
8
/bidem, doc. XCV, p. 162-3, doc. CVII, p. 183 şi doc. CXXIX, p. 212-213.
9
/bidem, doc. CXXXVI, p. 221-223, doc. CLV, p. 250-253, doc. CLVIII, p. 255-257, doc. CLXIII, p. 263-264.
10
Zsigmond Jak6, A kolozsmonostori konventjegyz6konyvei (1289-1556), voi. I-11, Budapest: Akademiai Kiad6, 1990, doc.
1465, p. 569 şi doc. 1471, p. 571.
11
Franz Zimmermann, Cari Werner, Gustav Gtindisch, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, vol. VI,
Bucureşti: Editura Academiei Române, 1990, doc. 3331, p. 154.
12
Dintre membrii amintiţi în acest act se numără judecătorul oraşului Mikl6s Mun, precum şi membri ai consiliului magistraţilor,
Jakab Biilkischer şi Keresztely Baumann, cf. Jakab, Koloszvar .. ., p. 405-407.
IJ John Henderson, Piety and Charity in Late Medieval Florence, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 passim şi
Catherine Vincent, Les confreries medievales dans le royaume de France XIlle-.XVe si~cles. Paris, Editions Albin Michel, 1994 passim.
6
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14

rugăciuni specifice- Rozariul) . Există apoi asociaţii de tipul "fraternitas exulum" care se remarcă prin asistenţa
spirituală, dar şi materială pe care o acordă prizonierilor, condamnaţilor la moarte, vagabonzilor şi săracilor,

elementul distinctiv al pietăţii lor constituind-! caritatea. 15
Secolul al XV-lea marchează o creştere a numărului asociaţiilor profesionale (creştere aflată în strânsă
dependenţă cu dezvoltarea meşteşugărească şi comercială a oraşelor). Aceste asociaţii grupează membrii aceleaşi
profesiuni, în scopul protejării intereselor profesionale ale acestora. De foarte multe ori însă statutele de funcţionare
ale acestor asociaţii stabilesc şi obligaţiile religioase ale membrilor lor Principala deosebire între asociaţiile
profesionale şi confreriile devoţionale este aceea că primele nu au nici un cleric printre membri. O altă trăsătură
distinctivă a asociaţiilor profesionale este că femeile şi copii nu erau consideraţi membri deplini, dar nici nu erau
în mod explicit excluşi din sfera preocupărilor caritabile şi liturgice ale acestor asociaţii. 16
Ordinele Mendicante au oferit şi ele un cadru de organizare a laicilor în confraternităţi sau fraternităţi. Se
remarcă o răspândire pe scară largă a acestora în oraşele Transilvaniei medievale, o posibilă explicaţie fiind
densitatea conventelor mendicante în această zonă. 17
Considerarea asociaţiilor profesionale, a "fraternitas exulum", a confraternităţii dominicane şi a fraternităţii
franciscane observante drept asociaţii laice nu se poate argumenta în afara analizării raporturilor care au existat
intre aceste grupări (fie profesionale, fie devoţionale) şi autoritatea urbană şi cea ecleziastică. Conform surselor
analizate asociaţiile profesionale, mai exact statutele lor sunt aprobate de către consiliul oraşului. "Fraternitas
exulum" apare pentru prima dată menţionată într-un document emis de către episcopul Transilvaniei, în timp ce
confraternitatea dorninicană şi fraternitatea observantă franciscană sunt definite în raport cu priorul dorninicanilor
din Cluj şi cu priorul general al provinciei Franciscane observante. O primă constatare deci este aceea că în cazul
asociaţiilor profesionale autoritatea urbană joacă un rol de prim ordin, în timp ce în cazul "fratemitas exulum",
confraternităţii dominicane şi a fraternităţii observante franciscane acest rol îi revine autorităţii ecleziastice.
Care au fost elementele devoţionale relevate de sursele referitoare la aceste asociaţii laice?
Elementul comun în cazul asociaţiilor profesionale este grija pe care membrii acestora trebuie să o aibă
faţă de altarele bisericii parohiale Sf. Mihail. Altarele menţionate în surse sunt: asociaţia profesională a măcelarilor
se ocupă de întreţinerea altarului Sf. Mihail, asociaţia tăbăcarilor are în grijă altarul dedicat Fecioarei Maria,
asociaţia profesională a lăcătuşilor - altarul dedicat Sf. Ladislaus, asociaţia profesională a croitorilor - altarul
dedicat Tuturor Sfinţilor, asociaţia profesională a fierarilor este menţionată în documente ca fiind responsabilă de
altarul dedicat Sf. Ladislaus (este probabil că dată fiind apropierea din punct de vedere al meşteşugurilor practicate
fierarii şi lăcătuşii au avut în comun grijă de altarul Sf. Ladislaus).
A avea grijă de un altar însemna în esenţă asigurarea mobilierului şi a lumânărilor necesare acestuia, dar şi
a participa (o prevedere obligatorie pentru toţi membrii asociaţiilor profesionale) la sărbătoarea anuală a sfântului/
18

14
de Cevins, L 'Eg/ise ... , p. 291 şi Sumegi, J6zsef. "Az oltariszentseg es a Szent Ver tisztelete a kăzepkori Magyarorszagon"
Essays in Church History in Medieval Hungary, 3 (1990),107-119 oferă infonnaţii relevante despre activitatea fraternitătilor Corpus
Christi din Ungaria medievală. Impresia unei adevărate reţele de fratemităţi Corpus Christi activând la nivelul întregului regat este
confim1ată de similitudinea practicilor devoţionale ale membrilor acestora şi anume venerarea trupului şi sângelui lui Christos, participarea
în fiecare joi Ia Iiturghia celebrată la altarul Corpus Christi şi rugăciunea în comun pentru salvarea sufletelor celor decedaţi. Istoriografia
recentă, Miri Rubin, Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Cu/ture, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. a analizat
(folosind sugestii metodologice provenind dinspre antropologia istorică) fundamentele teologice ale cultului euharislic dar şi semnificaţia
acestui cult în viaţa religioasă a laicilor, cadrul de manifestare constituindu-l parohia.
15
Pasztor, A magyarsag ... , p. 59; Sziics, Varosok ... , p. 328- subliniază faptul că acţiunile caritabile ale acestui tip de asociaţie
laică fraternitas exu/um nu îi aveau în vedere doar pe cetăţenii oraşelor Wlde aclivau, dar şi pe cei care vizitând aceste oraşe se îmbolnăveau
sau mureau acolo. Asemenea asociaţii caritabile au existat şi în alte oraşe ale Ungariei medievale- Oradea, Baia-Mare, Pecs şi Sopron.
16 de Cevins, L 'Eglise ... , p. 701.
1
' Monografii dedicate Ordinului Dominican în Ungaria medievală - Andras Harsânyi, A Domonkosrend Magyarorszagon a
reformaci6 elott, Debrecen, Refonnatus Nyomda, 1938 şi Ordinului Franciscan Janos Karacsonyi, Szt. Frencz rendjenek tortenete
Magyarorszagon 1711 -ig, Budapcst, Magyar Tudomanyos Akademia, 1922; aceste monografii deşi au fost scrise in perioada interbelică
se constituie încă în pWlcte de referinţă obligatorii în studierea apariţiei şi răspândirii Ordinelor Mendicante în Ungaria medievală.
18
Jakab, Okleveltar ... , doc. CVII, p. 183, doc. CXLIX, p. 237-239, doc. CLII, p. 242-247, doc. CLV, p. 250-253, doc. CLVIII,
p. 255-7, doc. CLXIII, p. 263-4, doc. CLXXIV, p. 276-8, doc. CLXXVIII, p. 285-9.
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sfintei căruia îi era dedicat altarul. Se poate considera că asistăm la un transfer de atribuţii din zona materialului
în cea a spiritualului şi anume: prezervarea unui altar deschidea drumul unui timp sacr~ pet~ecu~ împreună d_e
către toţi membrii unei asociaţii profesionale. Conform statutelor în cazul decesului unUia dmtre membn,
întreaga asociaţie era obligată nu doar să participe la funeralii, dar şi la organizarea acestora. Pentru a vedea
dacă există o legătură directă între venerarea unui sfant/sfinte ca patron al unei asociaţii laice şi transformarea
acestuia/acesteia într-un intercesor este necesar să ne referim la componentele serviciului divin celebrat în
Cluj în secolul al XV-lea. Stabilit în 1414, apoi reconfirmat în 1422 şi 1453 acesta prevedea: un serviciu
religios zilnic dedicat Fecioarei Maria, doua servicii divine/zi în onoarea Sf. Mihail, servicii religioase zilnice
la altarele dedicate Tuturor Sfinţilor şi Sf. Ana, la altarul dedicat Sf. Ecaterina un serviciu divin pentru salvarea
sufletelor care trebuia celebrat în fiecare luni, iar în fiecare joi celebrarea liturghiei la altarul Corpus Christi. 19
Această enumerare trebuie comparată cu altarele menţionate în documentele referitoare la asociaţiile laice. Se
constată că altarele dedicate Fecioarei Maria, Sf. Mihail şi Tuturor Sfinţilor constituiau spaţiul liturgic cel mai
bine reprezentat în secolul al XV-lea în Cluj, unde asistăm la o extensie a timpului liturgic pe care membrii
asociaţiilor profesionale îl petreceau împreună.
Pentru a înţelege mai bine importanţa unui spaţiu şi timp liturgic comun, ca posibilitate de exprimare a
devotiunii
. membrilor unei asociatii. laice merită adus în discutie
. un document emis în anul1422 de către consiliul
magistraţilor din Cluj. Acesta, constatând că membrii asociaţiei profesionale a măcelarilor în grija cărora se afla
altarul dedicat Sf. Mihail sunt influenţaţi de idei eretice (husite )20 neglijează atât întreţinerea altarului, cât şi
participarea la serviciul religios celebrat la acest altar, hotăreşte pedepsirea acestora. Importanţa acestei decizii
rezidă în faptul că autoritatea urbană intervine, corectând comportamentul religios al unor membri din această
asociaţie Intervenţie cu atât mai semnificativă cu cât conform deciziilor episcopale din 1414 şi probabil deloc
întâmplător din 1422 la altarul Sf. Mihail urmau a fi oficiate două servicii religioase în fiecare zi .
O altă caracteristică a asociaţiilor laice din Cluj este stabilirea unor pedepse pentru cei care nu participă la
celebrarea zilelor anumitor sfinţi sau la servicii divine speciale. Astfel, membrii asociaţiei profesionale a croitorilor
erau obligaţi prin statut să ia parte la liturghia de Crăciun şi de Paşti, la procesiunea de Corpus Christi, la sărbătorile
mariane. Croitorii ucenici trebuiau să plătească câte o liturghie în Miercurea şi Sâmbăta după lnvocavit, Pentecost,
Exaltaio O-ucis şi Sf. Lucia şi să aducă lumânări de ziua Corpus Christi. Ceea ce reiese din aceste prevederi
demonstrează în primul rând obligaţiile de ordin religios impuse tuturor membrilor (adulţi şi tineri) asociaţiei
profesionale a croitorilor. Dintre sărbătorile cele mai des menţionate se remarcă cele cristice şi cele mariane, cu
un accent deosebit pus pe procesiunea organizată de Corpus Christi. Din păcate nu a supravieţuit nici o sursă
direct referitoare la fraternitatea Corpus Christi şi modul în care aceasta a activat în Clujul medieval. Există doar
informaţii indirecte despre existenţa unei fraternităţi de acest tip în Cluj. După cum reiese însă din statutul asociaţiei
profesionale a croitorilor, fraternitatea Corpus Christi din Cluj pare să fi jucat un rol esenţial în viaţa religioasă a

.

oraşului

Exemplele aduse în di~cuţie ilustrează convingător două aspecte esenţiale ale devoţiunii membrilor
asociaţiilor laice din Cluj în secolul al XV-lea. Primul aspect reflectă implicarea într-o manieră coercitivă a autorităţii
urbane în asigurarea cadrului necesar- respectiv cel oferit de altarul Sf. Mihail de exprimare a pietăţii. Rezultând
direct din grija arătată altarelor bisericii parohiale Sf Mihail este şi asocierea clerului parohial la desfăşurarea
vieţii religioase a laicilor, prin obligaţiile pastorale care reveneau acestui cler conform deciziilor episcopale.
Un al doilea aspect important derivă tot din obligaţiile de întreţinere a altarelor. Concentrând din punct de
vedere material, dar şi spiritual activitatea laicilor din Cluj, altarele bisericii Sf. Mihail au reprezentat punctul de
întâlnire a membrilor asociaţiilor profesionale. Prin rugăciunile comune ale celor vii, rugăciuni menite să asigure
salvarea membrilor decedaţi şi prin faptul că aceste rugăciuni aveau un spaţiu şi un timp sacru bine delimitate, au
permis transformarea asociaţiilor profesionale prin intermediul unei manifestări devoţionale în asociaţii laice.
Acţionând după reperele unui model familial membrii acestor asociaţii mediau sau îşi propuneau să medieze, prin
19
20

Jakab, Okleveltar ... , doc. LXXXIX, p.152-153 şi doc. CXI, p. 187-188.
Lajos Demeny,Az 1437-1438.evi Erdelyi parasztfelkelesfomisai, Bucureşti, Kriterion, 1991, passim.
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rugăciuni la altarul unui sfânt, obţinerea mântuirii proprii, dar şi pe cea a membrilor decedaţi. 21 Se poate observa
un proces paralel: sfântul patron al unei asociaţii profesionale se transformă într-un intercesor prin intermediul

membrilor respectivei asociaţii care cel puţin în timpul şi spaţiul liturgic circumscris lor activează asemeni unei
asociaţii laice.
"Fraternitas exulum" acumulând funcţii cu un caracter precumpănitor caritabil se află în strânsă legătură
cu autoritatea ecleziastică Astfel, în schimbul unei donaţii făcute bisericii parohiale Sf. Mihail acestei asociaţii
laice i se confirmă de către episcopul Transilvaniei dreptul de a avea un capelan (selectat din clerul parohial) care
să asigure celebrarea serviciului religios. Ceea ce este semnificativ rezidă în faptul că desemnarea acestui capelan
urma să fie o îndatorire continuă a clerului parohiei Sf. Mihail, deoarece membrii din "fraternitas exulum" dedicată
Sf Ecaterina solicitau un serviciu divin perpetuu, celebrat în fiecare luni la altarul acestei sfinte pentru salvarea
sufletelor lor, a părinţilor lor şi a celor decedaţi. Acest exemplu ilustrează cel mai bine solidaritatea existentă între
membrii asociaţiei şi cei pe care îi asistau deoarece capelanul angajat de ei trebuia să asigure celebrarea funeralii lor.
În paralel trebuie amintit faptul relevat convingător de documentul analizat şi anume că solidaritatea viilor se
prelungeşte în lumea de dincolo (avem deci o solidaritate a celor rămaşi şi a celor plecaţi), momentul în care
această solidaritate se manifesta în Clujul secolului al XV-lea fiind în fiecare luni la altarul Sf. Ecaterina.c 2
Confraternitatea dominicană şi fraternitatea observantă franciscană sunt aduse în discuţie pentru a întregi
modelul devoţional al asociaţiilor laice. Există dovezi despre opţiunile exprimate de unii membri ai acestei
confraternităţi de a fi înmormântaţi în cimitirul dominican. 23 Relevanţa acestei opţiuni demonstrează pe de o parte
competiţia existentă între clerul parohial şi cel dominican în Cluj în această perioadă, dar şi semnificaţia pe care
spaţiul sacru dominican îl avea pentru respectivii laici, considerându-se că există o legătură directă între obţinerea
mântuirii şi locul de înmormântare ales.
Exemplul fraternităţii observante franciscane aduce în atenţie o caracteristică principală a asociaţionismului
medieval şi anume modelul familiei. În 1463 în fraternitatea observantă franciscană din Cluj sunt primi~ nu doar
bărbaţii, ci şi soţiile şi copii lor 2 ~ Relevantă în cazul prezentului argument este şi următoarea observaţie. Actul din
1463 denumeşte şi profesia celor acceptaţi în fraternitatea franciscană observantă şi anume croitorii. Din punct df
vedere economic şi social aceştia reprezentau o categorie bine delimitată în Clujul secolului al XV-lea. 25 Afilierea
lor la Ordinul Franciscan Observant trebuie să fi fost sub directa autoritate a priorului general al provinciei
franciscane observante, deoarece conventul franciscan observant, mai exact iniţiativa construirii unei biserici
observante franciscane în Cluj îi aparţine regelui Matei Corvin şi datează din anul 1486. 26 Cercetări viitoare vor
trebui să stabilească modalităţile concrete prin care această fraternitate franciscană observantă a funcţionat în
intervalul 1463-1486.
Considerarea, mai exact încadrarea fraternităţii franciscane observante în tipologia asociaţiilor laice este
justificată dacă luăm în calcul faptul că membrii ai asociaţiei profesionale a croitorilor erau implicaţi în viaţa
religioasă a Clujului prin două filiere: cea oferită de Ordinul Franciscan Observant şi a doua de natură parohială,
prin grija pe care o purtau altarului Tuturor Sfinţilor din biserica Sf. Mihail şi prin ·participarea la serviciul religios
oficiat la acest altar.

21

Gabor Klaniczay, "Le culte des saints dans la Hongrie medievale (Problemes de recherche}," Acta llistorica Academiae
Scientiarum Hungarica 29 (1983}, 57-78 şi Vincent, Les confreries .. ,p. 107-111.
1
' John Bossy, "The mass as a social institution, 1200-1700," Pas/ and Present 100, (1983): 29-62 defineşte spiritul de comunitate
care se stabileşte între participanţi în momentul celebrării sen-iciului religios, acesta constituindu-se într-un element catalizator care
dizolvă diferenţele existente între oameni într-un spaţiu şi timp neliturgice. De asemenea, Jacques Chiffoleau, La comptabilite de l'audela. Les hommes, la mort et la religion dans la region d 'Avigon a !afin du Moyen Age (versl320-versl480). Rome, Ecole Fran~ţaise de
Rome, 1981 referindu-se la devoţiunea membrilor asociaţiilor laice subliniază că prin actul rugăciunii comune solidaritatea viilor se
prelungeşte literalmente în lumea de dincolo.
23
Jak6, A kolozsmonostori ... , doc. 1465, p. 569 şi doc. 1471, p. 571.
24
Urkundenbuch .. , voi. Vl, doc. 3331, p. 154.
25
Sziics, Varosok .. ., p. 38-43.
26
Jakab, Okleveltar ... , doc. CLXIX, p. 272.
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Deşi

corpusul documentar supravieţuit din perioada medievală referitor la asociaţiile laice din Cluj nu este
deloc generos (lipsind liste ale membrilor acestor asociaţii, registre de socoteli, ca să amintim doar două din
tipurile de surse considerate indispensabile pentru acoperirea completă a scopului cercetării de faţă) se pot creiona
câteva concluzii. Prima ar fi că viaţa religioasă a asociaţiilor profesionale s-a desfăşurat în cadrul oferit de autoritatea
urbană şi biserica parohială Sf. Mihail, biserica Sf. Petru şi Pavel nefiind inclusă în schema de funcţionare a
asociaţiilor laice, că autoritatea ecleziastică a devenit o parte importantă a asociaţiilor laice cu un pronunţat
caracter devoţional ("fratemitas exulum", confraternitatea dominicană şi fratemitatea observantă franciscană)
prin reglementarea organizării interne a acestora.
O a doua concluzie ar fi aceea că punerea sub protecţia unui sfănt patron a prilejuit membrilor asociaţiilor
laice din Cluj practicarea unui anumit tip de viaţă religioasă. Integrabil schemei mântuirii acesta presupunea
întreţinerea altarului dedicat sfăntului patron al asociaţiei respective şi participarea la serviciul religios oficiat la
acel altar. Această componentă liturgică grupează membrii unei asociaţii laice, în vederea asigurării salvării celor
care fizic nu mai faceau parte din asociaţie. Este necesar să amintim că cercetări viitoare vor trebui să nuanţeze
aceste concluzii prin surprinderea implicării şi etnice, nu doar profesionale a membrilor asociaţiilor laice în viaţa
religioasă. Paralel este de dorit o explicare a absenţei celei de-a doua biserici parohiale din Cluj, cea dedicată Sf.'
Petru şi Pavel din viaţa asociaţiilor laice, precum şi definirea mai precisă a idealului devoţional a membrilor
confratemităţii dominicane şi a fraternităţii franciscane observante. Până atunci însă, lucrul cel mai semnificativ
ni se pare a fi acela că via salutis a fost imaginat (şi probabil trăit) de către membrii acestor asociaţii după un tipar
precum pe pământ aşa şi în cer.

DEVOTIONAL ELEMENTS IN LAY LIFE FROM CLUJ
DURING FIFTEE~TH CENTURY
(Abstract)
The laity implication in religious life was considered tobe a major characteristic oflate Medieval devotion.
The concrete ways by which laity managed to develop their own devotional aspects are connected to the function
of lay associations. The aim of this study is to define the place and importance of lay associations in Cluj during
Fifteenth Century.
The image of Cluj during Fifteenth Century is of a free town. The inhabitant had initiatives and fu li control
on administrative aspects of the town, commercial and religious life.
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Activitatea misiunii iezuite

din
Oradea

Lucia Aura POPA

Studiul de faţă urmăreşte analizarea rezultatelor misiunii iezuite orădene în inteiValul 1579-1588.
Am optat pentru această temă deoarece numeroasele lucrări care şi-au înscris printre obiective relansarea
catolicismului din Ardeal: Caesare Alzati, n~rra romena tra oriente easte accidente, Milano, 1982; Jako Klara,
EJ-dely konveshazak, Szeged, 1992; Bartok Istvan, A gyulafehervari fejedelmi udvari kultura, Budapest, 1987;
Trocsany Zsolt, Erdely kozponti kormanyzat (1540-1690), Budapest, 1980; Erdely tortenete a kezdetektol 1600-ig,
Budapest, 1986; Lucian Periş, Le missioni Gesuite in Transilvania e Moldavia ne! Seicento, Cluj-Napoca, 1998;
Erdely Torvenyek, Budapest, 1900 etc. nu acoperă cronologic, geografic şi tematic obiectivele acestui articol.
Astfel pe baza bibliografiei cunoscute şi a izvoarelor publicate am încercat să conturez activitatea misiunii
iezuite orădene insistând pe cele două domenii de activitate îngăduite paterilor de dieta de la Turda din octombrie
1579: învăţământ şi religie.
În anul 1579 dieta protestantă stabileşte locurile din Ardeal în care. iezuiţii pot să se aşeze: Cluj, ClujMănăştur şi Alba-Iulia 1 şi domeniile de activitate: învăţământ şi religie. In cazul domeniului religios iezuiţii
urmau să păstorească doar printre catolici 2
Aşezarea iezuiţilor la Oradea nu avea însă nici o bază legală. Ea contravenea sistemului statal transilvan.
Neavând o bază juridică iezuiţii nu s-au grăbit să se aşeze la Oradea în 1579. Stările pro_testante trebuiau menajate
şi lăsate să se obişnuiască cu această stare de fapt. Strategia iezuiţilor a dat roade. Intr-o primă etapă iezuiţii
clujeni trimit un predicator probabil în persoana iezuitului Valentin Lado urmând ca în 1583 cu sprijinul regelui
Ştefan Bathory să treacă la concretizarea misiunii orădene 3 . În acel an se stabileşte la Oradea Georgius Toros
(Papensis). Acesta este împuternicit să deschidă misiunea iezuită de la Oradea printr-o scrisoare regală ce-i conferea
4
această autoritate în faţa autorităţilor protestante ale Oradiei . Nu se cunoaşte reacţia autorităţilor însă pe moment
aşezarea iezuiţilor este acceptată de autorităţile comitatense. Astfel, reşedinţa orădeană se putea organiza în ciuda
faptului că nu a fost înzestrată cu o bază materială suficientă. In 1585 regele Ştefan Bathory printr-o scrisoare
donaţională încredinţează catolicilor orădeni localitatea Nagyker (Cheriu) şi posesiuni din satele: Gyapju (Gepiu),
Oroszi, Janosd, Gyorbed (Gurbadiu), Andohaza şi Szocskod toate în comitatul Bihor5 Probabil în acelaşi an
iezuiţii au primit biserica Sfantul Egidiu, şi un loc pentru ridicarea unei şcoli 6 . Astfel se crea o bază materială
necesară subzistenţei şi activităţii iezuiţilor orădeni în sânul catolicilor7 .
Din sursele iezuite remarcăm puterea comunităţii catolice din Oradea, care insistă pe lângă superiorii
iezuiţilor din Roma, în vederea trimiterii la Oradea a unor preoţi catolici care să predice şi să ofere sacramentele 8.
Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, voi. III, p. 39.(M.C:R.T.III)
Ibidem. p. 31.
3
M.A.H. lll, p. 62.
4
Ibidem.
1
M.A.H. Il, p. 824, 863; MA.H. lll, p. 62.
6
MA.H. Il, p. 742.
~ MA.H. Il, p. 78.
8
MA.H. Il, p. 741.
1

2
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Cererea orădenilor va fi îndeplinită însă numărul iezuiţilor va rămâne întotdeauna mic, neacoperind necesităţile
populaţiei.

În anul 1584 misiunea iezuită din Oradea este constituită, fiind formată din P. Stephanus Arator, P. Georgius
Toros şi Laurentius Kersten9 . P. Stephanus Arator, 42 de ani, iezuit cu studii superioare, bun şi experimentat
predicator era persoana potrivită pentru acest bastion al catolicismului supus permanent presiunilor protestante
din Ungaria Superioară şi din Transilvania interioară. Alături de acest talentat predicator, a fost G. Toros. Tot de
etnie maghiară acesta va oferi rezidenţei şi populaţiei catolice un sprijin mai mult moral decât activ din pricina
sănătăţii sale şubrede. Al treilea iezuit Laurentius Kersten, coadjutor, vorbea germana, polona şi latina fiind
bucătarul, capelanul, bărbierul, sacristanul şi paznicul iezuiţilor orădeni.
Tot din anul 1584 datează şi cererea lui Şt. Arator privind întemeierea unui colegiu la Oradea dar care din
pricina morţii lui Şt. Bathory va rămâne în faza de proiect.
Doi ani mai târziu alături de Szanto Arator sunt pomeniţi alţi doi iezuiţi: P. Petrus Sardensis (ajutorul
superiorului misiunii adică a lui Szanto) şi P. Petrus Szydlowski ("confessarius et praefectus ecclesiae") 10 . Aceştia
sosesc pentru a-i înlocui pe P.Toros (stabilit în rezidenţa clujeană) şi pe Laurentius Kersten demis din Societate 11 .
În această componenţă iezuiţii se regrupează şi încep o activitate pastorală în comunitate. Rod al acestei activităţi
sunt cele 500 de spovediri prirnite 12 dar şi multe botezuri şi împărtăşiri. Aceste fiucte spirituale sunt obţinute într-un
timp foarte scurt probabil până în lunile aprilie sau mai când mor în urma ciumei doi dintre iezuiţin: P. Petrus
Szydlowski şi Valentinus Sardensis. Singurul rămas, Şt. Szanto pleacă la Alba răspunzând în acest sens cererii
iezuiţilor albensi. Rămasă fără iezuiţi, Oradea pare o rezidenţă părăsită. Nu este aşa deoarece în primul an după
ciumă (1587) misiunea orădeană funcţionează cu 3 iezuiţi: P. Mathias Thomasius, P. Marcus Sciensis şi Gaspar
Albensis. Dintre aceştia P. Mathias Thomasius fusese "minister et procurator"la Cluj şi superior al iezuiţilor la
Alba. La Oradea el era superiorul misiunii avându-i în subordine pe P. Marcus Sciensis, predicator şi Gaspar
Albensis, meşter fierar.
Toate misiunile iezuite din Ardeal urmăresc obiectivele dinainte stabilite: crearea unei baze materiale,
activitate educativă şi activitate pastorală. La fel se întâmplă şi la Oradea. Aici numărul iezuiţilor este mult mai
mic decât în oricare altă rezidenţă. Sunt 3 iezuiţi în perioada 1584-1587. O altă trăsătură proprie misiunii o
constituie omogenitatea etnică a iezuiţilor, Oradea fiind singura rezidenţă în care numărul iezuiţilor de etnie
maghiară este majoritar. Astfel în 1584 din cele 3 persoane doi erau de etnie maghiară 14 ; în 1586 din totalul de trei
iezuiţi 2 sunt maghiari iar unul vorbitor de limbă maghiară 15 ; în 1587 din 3 iezuiţi 2 sunt maghiari 16 Această
abilitate a iezuiţilor orădeni a făcut posibilă apropierea de populaţia maghiară căreia îi facilitează înţelegerea
slujbei şi a sacramentelor. Doar aşa se explică succesul de care s-au bucurat iezuiţii în mijlocul orădenilor.
Prima consemnare a unui rezultat spiritual datează din anul 1582. În acel an "predicatorul nostru maghiar"care nu poate fi decât Valentin Lado - converteşte la catolicism 20 de eretici de Sărbătoarea naşterii lui Cristos 17
Datele privind reuşitele iezuiţilor în comunităţi sunt abundente. Pentru 1583, documentele vorbesc de 300
de persoane împărtăşite la Paşti 18 . Anii 15 84-1585 aduc realizări importante pentru catolicism. Superiorul misiunii
orădene în această perioadă este P. Stephanus Arator magister în filosofie şi vorbitor a limbilor: latină, maghiară,
boemă şi germană 19 . Acesta a jucat cel mai important rol în cadrul misiunii iezuite din Oradea. Sunt convertite 50
9

M.A.H. II, p. 620.
Jf.A.H. II, p. 1020.
11
M.A.H. Il, p. 620.
Il M.A.H. II, p. 346.
Il .HA.H. II. p. 1017.
14
M.A.H. II, p. 620.
Il MA.H. II, p. 1020.
16
MA.H. III, p. 37.
17
MA.H. II, p. 234.
18
MA.H. II, p. 613.
19
JfA.H. II. p. 620.
10
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de sate, 300 de catolici sunt reconciliaţi cu biserica Romei, sunt alungaţi din multe localităţi predicatorii protestanţi
(1585) etc. 20 În anul 1584 avem cunoştinţă de o mare solicitare în administrarea sacramentelor şi de o prezenţă
numeroasă la Liturghie. În 1584, 1.500-2.000 de creştini din teritoriile turceşti (Ungaria şi Banatul Timişan) vin la
Oradea pentru sacramente21 , 1.500 de catolici se împărtăşesc la Paşti în biserica Sfântul Egidiu22 (1585); 200 de
credincioşi se spovedesc la sărbătoarea Naşterii Mântuitorului 2\ iar o femeie străbate 104 km pentru a-şi boteza
fiul şi a se confesa24 .
Dând glas izvoarelor epocii, rezultatele misiunii orădene sunt net superioare celor din Cluj sau Alba.
Care au fost raţiunile acestor uimitoare "fructe spirituale"?
Pe scurt acestea ar putea fi:
1. Disponibilitatea populaţiei pentru catolicism
2. Conservativismul şi fer'voarea catolicilor
3. Folosirea de către iezuiţi a limbii maghiare ca mijloc de comunicare cu populaţia.
4. Valoarea şi capacitatea de convingere de care au dat dovadă iezuiţii din rezidenţa orădeană
5. Situarea rezidenţei aproape de teritoriile aflate sub ocupaţie turcească
6. Prestigiul dobândit de Szanto în cadrul disputaţiilor religioase cu protestanţii.
Disputele teologice ocupă un loc deosebit în activitatea religioasă a iezuiţilor din rezidenţa orădeană. În
acest sens Ştefan Szanto parcurge toate etapele pregătitoare şi constitutive ale dezbaterilor religioase. Într-o primă
etapă Arator tatonează terenul, îşi analizează adversarul şi oferă protestanţilor o replică la propaganda anticatolică
a acestora: "Nam et calvinistae et arriani buccinatores rnittebant suos studiosas ad contionem Aratoris, ut observarent
si quid contra eos loqueretur et contra illorum haereses; et Arator studiosos suos mittebat ad illorum contiones qui
observant si quid contra catholicam fidem et ecclesiam deblaterarent; et acriter mendacia eorum confutabat." 25 În
acelaşi an ( 1584) se desfăşoară o a doua etapă dinaintea disputelor religioase propriu zise. Aceasta este declanşată
de sosirea lui P Ferdinandus Capecius (rectorul ·colegiului clujean) la Oradea. Cu acest prilej are loc o discuţie
teologică cu partea protestantă: cu căpitanul ţinutului Ioannes Giczy şi cu Petrus Berekzazy(Beregszaszi) protopopul
predicatorilor calvini 26 Acestora le este adresată o dublă provocare de către Ferdinandus Capecius: "unam de
Paschate debrando, alteram de sanctorum invocatione" 27 . Provocarea a fost refuzată din motive lesne de înţeles de
către căpitanul Oradei Ioannes Giczy. ("non permisit fieri disputationem")
Pentru a nu lăsa impresia că sunt înfrânţi Petrus Berekzazy va convoca un sinod general la Oradea al
tuturor calvinilor din Transilvania şi Ungaria subliniind pericolul reprezentat de iezuiţii care se stabiliseră la
Oradea pentru a exterrnina protestanţii 28 . Motivul real al întrunirii acestui sinod era însă altul: unirea protestanţilor
pentru expulzarea iezuiţilor din Oradea29 ceea ce denotă că "ereticii" nu s-au împăcat cu aşezarea "ilegală" a
iezuiţilor în acea localitate.
Ministrul calvin Petru Berekszaszy alcătuieşte 30 de puncte "assertiones" împotriva primatului papal, al
invocaţiei sfinţilor, a purgatoriului şi a activităţii iezuite, pe care le trimite în diverse locuri predicatorilor calvini
şi Iuterani "ud scirent de qua re cum iesuvitis esset disputandum" 30 Nu întâmplător Petrus Berekzazy trimite un
exemplar şi iezuitului Arator: "missit unum exemplar etiam Aratori procans illum ad publicum certamen" 31 .
20

M.A.H. II, p. 739, 741.
M.A.H. II, p. 321.
22
M.A.H. II, p. 862.
23
Ibidem.
24
M.A.H. Il, p. 78.
25 M.A.H. II, p. 741.
26
M.A.H. II, p. 742.
27
M.A.H. Il, p. 743.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
ibidem.
31
Ibidem
21
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La intrebări ca: Dt: ce a tost invitat la sinod din partea catolică doar P. Arator din moment ce fuseseră
invitaţi 303 predicatori calvini din Transilvania şi Ungaria? De ce Arator nu a convocat la Oradea alţi iezuiţi din
Cluj sau Alba Iulia? De ce Ferdinandus Capecius se reintoarce la Cluj înainte de acest sinod? nu putem oferi decât
presupoziţii a căror viabilitate nu poate fi verificată.
De Rusalii s-au adunat la Oradea cei trei 303 de miniştrii calvini, câţiva luterani şi o "gloată (turba)"venite
din gimnaziile protestante32 După spusele lui Arator invitaţia de participare la sinod i-a sosit abia la prânz. Astfel
el :nu a fost nevoit să-şi neglijeze funcţia pastorală. A ţinut slujbă şi a botezat câţiva copiP 3. Anunţaţi din timp
protestanţii pregătesc schema de discuţie şi-şi aduc ca argument biblia şi Institutiones a lui Calvin34 .
Întregul si nod s-a desfăşurat timp de trei zile. În principal s-au dezbătut două afirmaţi-i: identitatea
Antichristului cu Papa35 şi adorarea sfinţilor de către catolici 36
Îri accepţiunea protestanţilor obţinerea acestor confirmări le-ar fi oferit victoria morală şi practică asupra
catolicilor, dar şi motivul izgonirii iezuiţilor din Transilvania pe motiv că au tulburat liniştea publică.
Planul acestora a eşuat. Nu au fost capabili să îşi susţină academic aserţiunile Argumentele teologice ale
lui Arator s-au dovedit imbatabile 38 . El a atras atenţia asupra greşelilor, a preluărilor defectuoase ale protestanţilor,
demonstrând în final incapacitatea lor profesională.
Această concluzie este rodul cercetării surselor iezuite iar ea va suferi probabil modificări în momentul
descoperirii şi parcurgerii unor izvoare protestante.
Întrezărindu-se posibilul rezultat al sinodului, căpitanul Oradei Ioannes Giczy, obţine o scrisoare de la
Sigismund Bathory care pune capăt disputelor religioase atât de provocatoare39 .
Acest deznodământ al "momentului Oradea" pe lângă calităţile diplomatice oferă taberei protestante ocazia
de a-şi reanaliza logic aserţiunile şi de a-şi întări scheletul logic al propriei dogme. În ceea ce priveşte partea
catolică Szanto a reuşit o victorie morală care a facut posibilă confirmarea în credinţă a multor catolici, converti rea
unor eretici şi, mai mult, i-a determinat pe unii calvini şi luterani să-şi privească cu suspiciune propria religie40
Deşi consemnările nu sunt întotdeauna exacte sau plauzibile, numărul şi diversitatea surselor confirmă
ipoteza privind reuşita activităţii iezuite din Ardeal.
Odată cu moartea lui Ştefan Bathory puterea protestanţilor creşte. Tânărul şi neexperimentatul principe
Sigismund Bathory nu mai poate ţine piept furiei protestante. Astfel neînţelgerile dintre iezuiţi şi magistraţi capătă
o altă formă. Protestanţii cer în cadrul dietei de la Cluj(I 586) expulzarea iezuiţilor.
Acest lucru se va realiza peste doi ani la 8 decembrie 1588 în cadrul dietei de la Mediaş. Principalii promotori
ai expulzării sunt: Gyczi (guvernatorul Ardealului), Galffy, Gyulai şi Kovacsoczi (cancelarul Ardealului) 41 . Aceştia
în numele stărilor şi a tuturor protestanţilor cer principelui: suprimarea colegiului de Ia Cluj 42 , eliberarea "aulei"
de către iezuiţi,4 3 şi chiar expulzarea iezuiţilor din Ardeal. Iezuiţii erau acuzaţi de idolatrie~, de încercarea
45
implementării inchiziţiei în Ardeal, de depăşirea atribuţiilor îngăduite de dietă prin aşezarea nepermisă în alte
localităţi şi nu în ultimul rând de coruperea protestanţilor în tentativa de a-i reconverti la catolicism.
37

3
'

MA.H. II, p. 744.
Ibidem.
34
lb1dem.
3
l !1-fA.H. II, p. 745-746.
36
AfA.H. Il, p. 747.
3' lvf.A.H. II. p. 745.
38
.M.A.H. II, p. 746-747.
39
MA.H. Il, p. 748.
40
Ibidem.
41
MA.H. III, p. 232.
41
Ibidem, p. 251.
43
Ibidem, p. 251, 244,293, 307, 314.
H Ibidem, p. 182,296,316-317.
4
l Ibidem, p. 245, 247-248, 266, 331.
n
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În faţa acestor acuze iezuiţii reprezentaţi în adunare de: "Wujek, Rubenus, Vegy, Fefricelli, Szanto"46 şi
susţinuţi de catolicul Chr. Kerestury încearcă să se apere. Argumentele lor sunt logice şi fac apel la istorie47 :
apartenenţa maghiarilor la catolicism de la Ştefan cel Sfânt, dreptul fiecărui "senior" de a avea preoţi în religia
dorită, aşa numita libertate religioasă din Ardeal, contribuţiile aduse de iezuiţi în învăţământ, care au dus la
creşterea prestigiului Transilvaniei pe plan european, faptul că şi iezuiţii contribuie material la sarcinile statului 48
etc. Cu toate acestea stările nu recunosc adevărul şi condiţionează principelui plata dărilor de expulzarea iezuiţilor 9
afirmând "qui non est contra iezuitas, inimicus est patriae." Lipsit de autoritate şi constrâns de politica abilă a
stărilor, Sigismund Bathory acceptă hotărârile dietei punând deasupra propriei religii dorinţa sa de a rămâne la
cârma Ardealului. lezuiţii au fost nevoiţi să părăsească Ardealul în mai puţin de o lună (25 de zile) 50 Li s-au
confiscat de către fise bunurile şi pământurile fiind declaraţi public în afara legii 51 .
Sigismund Bathory nu a văzut niciodată în expulzarea iezuiţilor o acţiune definitivă. Spera ca în câţiva ani
să reuşească să impună stărilor rechemarea părinţilor iezuiţi în Ardeal. Aceasta are loc în 1595. Ei îşi reiau activitatea.
O nouă hotărâre a stărilor din 1602 face ca iezuiţii să părăsească pentru a doua oară Ardealul .ic
Din pricina expulzărilor, acţiunile lor au fost mereu segmentate. Totuşi, în ciuda discontinuităţilor iezuiţii
au contribuit major la relansarea catolicismului în Transilvania, pregătind astfel terenul politicii catolice a
Habsburgilor în Ardeal.

L' ACTIVITE DE LA MISSION JESUITE O' ORADEA
Resume
L'etude presente la formation de la mission jesuite d'Oradea, la strategie utilisee et les resultats obtenus
dans l'intervalle de temps 1579-1586 en ce qui concerne la relance du catholicisme en Transylvanie. Ces resultats
ont ete obtenus sur deux plans: culturel-educatif et religieux; je me refere a la fondation d'une ecole, a l'activite
pastorale dans la communaute humaine d'administration des sacrements et aux disputes religieuses.
Le succes de la mission a ete assure par plusieurs facteurs. Ces sont: la disponibilite de la population en ce
qui concerne le catholicisme, le teritoire est situe au point de contact entre le Banat ottoman et les espaces refonnes:
l'Hongrie superieure et la Transylvanie interieure; et la structure de la mission, I'education, l'ethnie et le prestige
de jesuites.

Ibidem, p. 283,299.
MC.R.T., voi. III,p. 79.
48
Ibidem, p. 146.
49 Ibidem, p. 232,295,308,404.
50 Ibidem, p. 269.
11 /bidem, p. 240, MC.R.T., vol. III,p. 240.
s2 Revai nagy /exikona, vol. X, Budapest, 1914, p. 864.
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Misiunea pastorală
în

Biserica Română Unită. Cazul episcopului Ioan BOB
Daniel DUMITRANA

Misiunea pastorală, conceperea şi realizarea ei prin activitatea de pastoraţie, constituie o dimensiune de
primă importanţă a imaginii negative formate şi perpetuate în timp cu privire la episcopatullui Ioan Bob. Încă de
la început, noul ierarh era conştient de greutatea misiunii asumate şi a ţinut să mărturisească în Cuvântul pronunţat
cu prilejul instalării în scaun (30 iunie 1784) 1• Inteligibilă din punctul de vedere al unei necesare modestii, o
asemenea declaraţie însemna însă şi o recunoaştere implicită a faptului că meritele sale nu justificau ocuparea
unei demnităţi atât de înalte. Lipsa lui de calităţi pentru promovarea unirii religioase şi insuficienta experienţă
misionară, în condiţiile efectelor Edictului de toleranţă, a fost evidenţiată de nunţiul Garampi 2 şi creionată sarcastic
de Petru Maior, în Istoria Besericei Românilor, cu referire la consecinţele politicii de toleranţă în districtul
Făgăraşului]. Peste un deceniu, acelaşi Petru Maior avea să sublinieze necesitatea implicării episcopului în activitatea

Cuvânt carele Măria Sa prealuminatul şi preaosjinţitul domn Ioan Bob vlădicul Făgăraşului .. I-au avut în zioa instel/aţiei
în anul Domnului 1784, iunie, zile 30. Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj, fond Carte Românească Veche (în continuare C.R. V),
cota 164 (fără paginaţie). Este spiritul întregului text, din care cităm doar un fragment: "Dacă episcopul vreodată măcar pentru dreaptă
pricină să mânie. de râde, de pofteşte măcar prin somn puţintică odihnă, mulţi îl defaimă, mulţi se smintesc. mulţi îi pun legi, mulţi îşi
aduc aminte de episcopii cei de demult, şi mai dinainte îi pomenesc şi rău vorbesc de cei de acum, şi aceasta fac nu pentru că doară pre
aceia ar vrea să-i laude ci pentru că pre acesta vreau să-I defaime ... [trimiterea este la un citat din Sf. Ioan Hrisostomul]. Aceste răsplătiri
mă aşteaptă pe mine întru această lume pentru ostenelile mele cele de acum şi pentru cele de aici înainte, aceasta îmi va fi plata pentru
lucrurile cele multe şi pentru grija cea mare ... ". De altfel, Ioan Bob a fost iniţial reticent la ideea candidaturii sale. exprimâ.ndu-şi,
conform lui Petru Maior, neîncrederea în şansele de reuşită: "Ioan Bob le răspunse să nu umble în lucrul acela nimica, că aceea, ca să fie
el vlădică. nu vor putea dobândi'' (Istoria Besericei Românilor, Buda, 1813, p. 396. Trimiterile noastre se fac la textul publicat de Petru
Maior şi la partea inedită- B.A.R., Filiala Cluj, ms. rom. 279).
2
Scrisoarea nunţiului Garampi din 3 august 1784 către Secretariatul de Stat pontifical: "Il nuovo Vescovo di Balasfalva e uomo
di poco talento. e per conseguenza meno atto a trattenere con zelo quei popoli". Caracterizarea este în vădită opoziţie cu cea a episcopului
anterior, Grigore Maior, ale cărui succese misionare nunţiul nu uita să le amintească (Octavian Bârlea, J::x historia romena. Ioan nes Bob
-- Episcopus Fogarasiensis (1783-1830), Frankfurt am Main, 1948, p. 437, documentul nr. CCXXIV şi Ion Dumitriu-Snagov, Românii in
arhivele Romei (secolul Xf,]I!}, Bucureşti, 1973, p. 402-405, documentul nr. CIII).
3
"După vestirea toleranţiei ceii de la împăratul Iosif al doilea milostiveşte dată ... unor români din pământul Făgăraşului le veni
chef să se lasă de unire. Pentru aceea vlădica Ioan Bob curse acolo, ca cu faţa şi cu propovăduirea să împiedice pre acei oameni a trece
la neunire, ci fiindcă zisul vlădică din fire nu are nici acea căutătură în faţă, nici acea dulceaţă în cuvinte. nici acea curgere în vorbă carea
e de lipsă spre a îmblânzi norodul şi a spori în unele ca aceste, necum să dumerească pre cei ce până aci vrea să scadă de la unire, ci cu
gloatele şi ceialalţi mărturiseau că vreau să treacă la neunire şi pentru aceea poftea de la dânsul să Ii se orânduiască învăţătura cea de şese
săptămâni." (Petru Maior, op. cit., p. 116). În acelaşi sens, dar de această dată din perspectiva timpului scurs până la redactarea Istoriei
Besencei Românilor, istoricul se pronunţa astfel în legătură cu experienţa misionară a episcopului Ioan Bob acumulată până la ocuparea
scaunului episcopal: " ... iară Ioan Bob, în toată vlădicia lui această lungă, nici o nevoinţă spre adaogerea unirei n-au pus, decât că au ieşit
odată fără de nici un rod în pământul Făgăraşului. Ba, necum să întoarcă pre alţii la unire, ci şi ai lui poporeni, fiind el paroh şi protopop
în Maroş-Vaşarhei, s-au făcut neuniţi, pre carii după ce s-au făcut Ioan Bob vlădică, un cliric ceteţ, fiind acolo atunci paroh şi protopor
Dimitrie Caian cel bătrân, care!e-i acum în Blaj prepozit capitlului, iarăşi i-au întors la unire." (ibidem, p. 264 ).
1
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misionară,

pentru a contracara propaganda "schismaticilor", a căror religie fusese recunoscută prin lege4 Constantele
luărilor de poziţie ale acestuia împotriva superiorului său erau acum, pe lângă chestiunea atitudinii episcopului
faţă de activitatea misionară, lipsa de interes a arhiereului faţă de îndatoririle sale pastorale, cu deosebire neglijarea
vizitaţiilor canonice şi a predicii ("praedicare Verbum Dei"), în favoarea unor preocupări de natură economică şi
într-o defavorabilă comparaţie cu episcopul ortodox5. Dar nici la sfărşitul episcopatului bilanţul, din acest punct
de vedere, nu era mai favorabil 6 . Prin urmare, zelosului episcop Grigore Maior, care a excelat printr-un susţinut
misionarism, îi urma un episcop de cu totul altă factură, care nu beneficia de o experienţă pastorală şi era mai
ataşat preocupărilor de ordin administrativ şi economic, fiind, tocmai din aceste motive, mai corespunzător decât
antecesorul său din punctul de vedere al obiectivelor politicii eclesiastice iosefine7 .
Pentru a avea o imagine mai concretă asupra practicii pastorale a episcopului Ioan Bob şi a sesiza măsura în
care reformismul său ţintea şi domeniul mai profund al vieţii religioase, dincolo de aspectele instituţionale, vom
apela la două tipuri de surse esenţiale într-o asemenea analiză: protocoalele vizitaţiilor canonice şi statutele sinodale8 .
Sunt cunoscute puţine vizitaţii canonice ale lui Ioan Bob. În anul 1784 acesta s-a deplasat în Silvania şi în
districtul Făgăraşului 9 Vizitaţia canonică întreprinsă în anul 1793 a avut din nou drept obiectiv zona Silvaniei,
după cum afirmă Petru Maior 10 , dar nu avem informaţii concrete despre ea 11 . Tot Petru Maior vorbeşte despre o
Scrisoarea lui Petru Maior din 8 noiembrie 1794, adresată Congrega~iei de Propaganda Fide: ''Dominus Ordinarius ... ad
instituendam Visitationem Canonicam quae eo magis nunc necessaria fore quod eliam Schismatici cum antea solum tolerati fuissent in
hoc Principatu. nunc Lege recepti sunt qua occasione quantum detrimenti sapere possit, Sacra Unio nissi duplicatus fuerit Episcopalis
zelus non est necesse ut ego explice ... nullo pacto adduci potest." (Octavian Bârlea. op. cit., p. 404. doc. nr. CLXVI şi Ion DumitriuSnagov. op. cit., p. 522-523. doc nr. CXLVIII). Mai târziu. în Istoria besericei Românilor, istoricul îl ,.a critica foarte aspru pc episcop
pentru neglijarea aqiunilor misionarc: "În zilele vlădicului acestuia, fără samăn mulţi de la unire au trecut la neunire. ni ce nu ştiu măcar
unul, în toată vlădicia lui, însuşi să-I fi întors la unire." (p. 117).
'Aceste aspecte sunt subliniate în corespondenta protopopului cu Congregaţia de Propaganda Fide, în special în scrisorile din 21
aprilie 1790 (Octavian Bârlea, op. cit., p. 395-396, doc. nr. CLVIII) şi 1 octombrie 1793 (ibidem, p. 400-401, doc. m. CLXV; 1. DumitriuSnagov, op. cit., p. 510-513, doc. nr. CXLV, cu datare eronată 10 octombrie 1793). Cităm din aceasta din urmă: ··Non dubito, quin varias
occupaliones in excusationem singulorum delalionis punctorum Dominus ordianarius obtruserit, al quascunquc obtruserit occupationes.
eae nequovam sunt pastorales, sed tales, quibus per alios satisfacere et poterat et deberat. Episcopus Schismaticus eliam hoc anno
instituit visitationem canonicam ... noster vero Dominus Ordinarius curat domi rusticam aeconomiam, ac dum vei saeculares ipsi
Ecclesiam, precaturi, adeunt, sua illustritas visitat horreo, ac fere nunquam Ecclesiam accedit praeterquam diebus Dominicis el feslis de
praecepto ... Quantum sca.ndalum, per integrum annum nunquam in Cathedrali praedicare Verbum Oei ! ... ,..
6
Petiţia clerului greco-catolic din 30 mai 1831. adresată guvernatorului Ioan Josika, prin care se solicita pern1isiunea întrunirii
sinodului electoral, aminteşte printre argumente lipsa vizitaţiilor canonice de peste 20 de ani şi situaţia dificilă a unirii religioase în
Haţeg. Apud Ladislau Gyemânt, Împrejurările alegerii de episcop la Blaj în anu/1832, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie.
Cluj-Napoca, XXI. 1978, p. 412.
7
Pentru activitatea misionară a episcopului Grigore Maior vezi Zenovie Pâclişanu, Istoria Bisericii Române Unite, partea a II-a.
1752-1783, în Perspective, an XIV-XVI, nr. 53-60, 1991-1993, p. 136-147 şi Grela-Monica Miron, O vizitaţie canonică în conutatul
Clup1lui sub episcopul Grigone Maior. în voi. Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanula împlinirea vârste1 de 70 de ani,
Cluj-Napoca. 1998, p. 183-196. Pentru o caracterizare comparati vă Grigore Maior- Ioan Bob vezi O. Bârlea, op. cit.. p. 21. Atitudinea
episcopului Ioan Bob faţă de activitatea misionară consacrată propagării unirii religioase este descrisă repetat într-un stil acid şi întotdeauna
într-o defavorabilă comparaţie cu cea a antecesorului său de Petru Maior (op. cit., p. 117, 262, 264, 399).
8 Despre valoarea acestor tipuri de surse vezi Jean Delumeau, Le catholicisme entre Luther el r'oltaire, Paris, 1971, p. 199-210.
9
Vezi mai sus relatarea lui Petru Maior din Istoria Besericei Românilor (nota 3). Menţionăm şi relatarea făcută ulterior de
Theodor Papp: " ... la începutul episcopii sale au vizitat toată Silvania, de aci s-au în turnat la ţinutul Făgăraşului, cu prilejul relabenşilor
la neunire ... " (Theodor Papp de Ujfalu, Trista predică care la îngroparea Ecţelen,tii Sale Prealuminatului şi Preamăritului Domn Ioann
Bobb de Kapolnak Mor.ostor ... întru vecinică pomenire a prebunului Episcop ... în luna lui octombrie la 7 zile 1830 în S. Mănăstire a
Blajului s-au cuvântal, Sibiu, 183Q, B.A.R., Filiala Cluj, fond C.R. V., cota 298, p. 13. Pentru datarea acestei vizitaţii în anul 1784 vezi şi
scrisoarea nunţi ului Garampi (nota 2), care vorbeşte de tulburările confesionale din acest an.
1°Conform scrisorii acestuia din 1 octombrie 1793 (nota 5): "Audio sua.m Illustritatem obtulisse Sacrae Congregationi nescio
quam visitationem canonicam in parte hujus Principatus Silva.nia dicta factam; ad falsum est, cam visitationem canonicam fuisse, sed
fuga fuit, fingebat nempe sibi metum, ne Turcae versus Balasfalvam irrumperent, et pecunia forte spoliaretur, quod quidem praeter alia
argumenta vei illud satis aperit, quod singulis diebus 6-7 pagos perlustrarit, qui certo fugientis ritus, non evangelisantis est ... " (0.
Bârlea, op. cit., p. 400, doc. nr. CLXV şi 1. Dumitriu-Snagov, op. cit., p. 510-511, doc. nr. CXLV).
11
În conformitate cu scrisoarea citată în nota anterioară, Ioan Bob a informat Congregaţia despre această acţiune, dar mi am avut
Ia dispoziţie raportul respectiv. Nici protocolul vizitaţiei canonice nu se păstrează în arhiva episcopală.
4
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vizitaţie

a episcopului în protopopiatului Gurghiului, fără a-i preciza însă şi data 12 . O alta, din anul 1798, a fost
consacrată comitatelor Dăbâca, Solnocul Interior şi districtului Chioar13 . Aceasta este imaginea, atestată documentar,
a vizitaţiilor canonice de mai mare amploare ale episcopului Ioan Bob 14 . De la nici una dintre acestea nu ni s-au
păstrat însă protocoale, punându-se chiar problema dacă ele au fost redactate. Lipsa lor şi în, mare parte, a altor
date concrete despre vizitaţiile întreprinse 15 , este caracteristică pentru atitudinea episcopului faţă de una din atribuţiile
sale esenţiale, fapt ce îndreptăţeşte în bună măsură criticile care i s-au adus din acest punt de vedere. Ioan Bob nu
a mai întreprins vizitaţii canonice de amploarea celor ale antecesorilor săi, iar cele realizate pot fi cu greu reconstituite
doar pe baza unor note sumare sau a referinţelor din corespondenţa sa ori a clerului. El a încercat să-şi îndeplinească
misiunea pastorală mai degrabă prin măsuri administrative care vizau o mai bună organizare a diecezei 16 , între
acestea putând fi amintite ca semnificative înfiinţarea vizariatelor în două zone marcate de tulburări confesionale
şi de masive convertiri la ortodoxie după Edictul de toleranţă - Făgăraşul şi Haţegul.
Singura vizitaţie al cărei traseu poate f~ reconstituit cu exactitate, pe baza consernnărilor din protocolul
episcopal 17, este cea întreprinsă în anul 1798. In continuarea vizitaţiilor efectuate anterior în părţilor nordice ale
diecezei (posibil în comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc 18 ) şi, probabil, în comitatul Turda 19 , episcopul a
parcurs acum comitatele Dăbâca, Solnocul Interior şi districtul Chioar. O parte a acestei zone mai fusese străbătută
şi de episcopii Atanasie Rednic 20 şi Grigore Maior 21 . Desfăşurată pe durata a două luni (3 mai - sfarşitul lunii
iunie), timp în care au fost parcurse 132 de parohii 22 , această vizitaţie este de o amploare apropiată celor întreprinse

Menţiunea este precedată de o critică dură referitoare la modul în care episcopul obişnuia să realizeze vizitaţiile canonice: "Iară
Ioan Bob arareori au eşit în vizitaţie a-şi cerceta oile sale. Când au eşit încă nu atâta pot să zic că au făcut vizita(ie canonicească.
cât că alergat, ca curând iarăşi să se întoarcă la iconomia sa şi să nu cheltuiască mult. Ştiu că ieşind în vizita ţie canonicească. au venit, o
dată în toată vlădicia lui, şi în protopopiatul Gurghiului unde de-au umblat pre airea câte 5-6 sate într-o zi, cum îi era obiceiul. aci în trei
ceasuri după prânz, cum sunt satele dese. au făcut vizitaţie canonicească în cinci sate şi pe cină iarăşi s-a întors în Bei ca Românească la
parohul Alexandru Tru(ă de unde eşise.'' (Petru Maior, op cit., p. 262). Nu este exclus ca această vizita ţie să fi avut loc tot în anull793.
dată fiind asemănarea rclatării citate aici cu cea din scrisoarea din 1 octombrie 1793 (nota 9).
n Cf. scrisorii din 11 mai 1798 adresată Guberniului, în care Ioan Bob solicita acordarea asistentei necesare din partea autorităţilor.
Arhivele naţionale, Direcţia Judeţeană Alba (în continuare ANDJA), Mitropolia Greco-Catolică Română de Alba Iulia şi Făgăraş, Blaj.
Arhiva Generală- Acte inventariate (în continuare AG-ai) dos. 17/1798, f. 1 r-v. Răspunsul pozitiv al Guberniului în această chestiune
a fost expediat episcopului în data de 12 mai. Ibidem. f. 2 r-3v.
11
Vezi şi O. Bârlea. op. cit., p. 234-235. Referinţe generale găsim şi la Theodor Papp: " ... întru acesta feliu de slujbe apostoliceşti
bunul nostru părinte, până au fost în vârtute necurmat au umblat ... scăuniile şi comitaturile (varmedii) de pururea le-au vizitat ... (Trista
predică ... , 1. c.).
15
Există totuşi câteva consenmări ale episcopului referitoare la vizitaţia canonică din anull798 care, deşi nu se constituie într-Wl
protocol propriu-zis, pot servi la reconstituirea traseului urmat. Pentru celelalte vizitaţii amintite lipsesc şi aceste note sumare.
16
Vezi în acest sens Tabel!a Parochiarum el Filialium Graeco-Catholicorum in Dioecesi Fogarasiensi existenti (AG-ai, dos. 48/
1789. passim) şi Statistica românilor uni,ti din Ardeal/a anul 1811 (ANDJA, Mitropolia Greco-Catolică. Cabinetul MitropolituluiInventar suplimentar. dos. 1/1811, passim); de asemenea evoluţia organizării diecezei este reflectată în calendarele şi şematismele din
12

,·lădica

această perioadă.
17

ANDJA, Mitropolia Greco-Catolică, Registre de evidenţă contemporană de la Registratura Generală. Protocollum praesidiale
nr. 5/1797-1800, f. 213r-214v, 215v-216r, 220v-222r. Aceste note au fost semnalate de Zenovie Pâclişanu, care le-a descris astfel: ··un
Protocol!um praesidiale din 1797-1800 al lui Ioan Bob cuprinde notele redactate cu prilejul vizitaţiei canonice pe care acesta a făcut-o în
cursul lunilor maiu şi iunie 1798 în aceleaşi părţi de nord ale eparhiei" (Vechi vizitatiuni canonice din Ardealul veacului al XJ, 7l!-lea în
Cultura Creştină, XVI, nr. 1, 1936, p. 22). În ceea ce priveşte celelalte vizita ţii, Pentru anul 1793 nu există asemenea consemnări în
protocoL iar pentru 1784 lipseşte şi protocolul episcopal.
18
Presupunem că vizitaţiile din 1784 şi 1793 întreprinse în Silvania au a\ut drept obiectiv aceste comitate, dat fiind că aici va fi
organizat mai târziu vicariatul Silvaniei. Ele au fost vizitate şi de Grigore Maior în 1776 (cf. Z. Pâclişanu, Istoria Bisericii..., p. 142143 ); tot din această zonă, la care se adaugă districtul Chioar, vizitat de Ioan Bob în anul 1798, a pornit proiectul înfiinţării unei noi
episcopii unite cu sediul la Baia Mare (cf. idem, Încercare pentru înfiinţarea unei episcopii unite în Baia Mare la 1791, în Cultura
Creştină, XVI, nr. 9, 1936, p. 518-520).
19
Este foarte probabil că vizitaţia menţionată de Petru Maior (nota 12) nu s-a limitat doar la protopopiatul Gurghiului.
2
°
Comitatul Solnocul Interior, vizitat parţial de acesta în 1768; cf. Z. Pâclişanu, Istoria Bisericii. .. , p. 103-104.
21
Comitatul Dăbâca, vizitat de acest episcop în anul1774 şi 1776; cf. ibidem, p. 136-137 şi 142-143.
22
Data încheierii ,.;zitaţiei nu este consemnată, dar ultima menţiune este din 28 iunie, când episcopul se afla în cornitatul Dăbâca
deci pc drumul de întoarcere. Traseul a fost următorul: Cluj-Mănăştur (Wlde a rămas între 4 şi 8 mai şi tot de aici, în 11 mai, solicit~
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de episcopul Grigore Maior. Diferenţa intervine în cazul obiectivelor: Ioan Bob nu şi-a propus nici o acţiune
misionară de mai mică sau mai mare anvergură, nici alcătuirea unei conscripţii. În privinţa primei chestiuni
trebuie spus că el nici nu ar mai fi putut să realizeze numeroase convertiri ' chiar dacă ar fi avut calitătile
. necesare .
Noul cadru creat de Iosif al II -lea prin impunerea Edictului de toleranţă (8 noiembrie 1781 )2 3 şi prin subordonarea
Episcopiei Ortodoxe faţă de Mitropolia din Carloviţ (6 noiembrie 1783 în problemele spiritual-dogmatice, respectiv
8 decembrie 1786 în problemele administrative) 24, la care s-a adăugat recunoaşterea liberului exerciţiu al religiei
ortodoxe prin articolul LX al Dietei din 1791 25 , nu mai îngăduia o ofensivă mi si onară de mari proporţii, chiar dacă
scaunul amintitei Episcopii era vacant din anul 179626 . Prin urmare, consemnările referitoare la convertiri (mai
degrabă tentative în acest sens) sunt extrem de puţine. Iar în ceea ce priveşte conscripţia, avem doar câteva date
despre biserici şi nici una despre preoţi, înzestrarea bisericilor sau dotarea parohiilor vizitate. Vom încerca în
continuare să surprindem obiectivele acestei vizitaţii prin analiza însemnărilor din protocolul menţionat, pentru a
putea înţelege mai concret modul în care Ioan Bob concepea această atribuţie esenţială a misiunii sale pastorale.
Cele mai numeroase consemnări se referă la dimensiunea prin excelenţă pastorală a vizitaţiei întreprinse de
Ioan Bob. Aproape în toate parohiile vizitate episcopul a rostit exortaţii, a căror tematică este menţionată în câteva
cazuri 27 , şi a asistat la celebrarea serviciului religios 28 . Acesta se reducea de multe ori la cântări ("cantus") şi/sau
rugăciuni ("praeces") prilejuite tocmai de vizita episcopului. El a celebrat însă liturghia doar de două ori 29 şi s-a
adresat foarte puţin credincioşilor prin intermediul predicii30, preferând exortaţiile chiar atunci când participa la
slujirea liturghiei 31 . Notele protocolului reflectă uneori şi primirea făcută episcopului de către credincioşi. Astfel,
Guberniului să transmită oficialităţilor din cele două comitate şi districtul Chioar ordinul de a acorda asistenţă în cazurile în care aceasta
îi va fi necesară- vezi nota 13), comitatul Dăbâca (8-15 mai)- districtul Chioar (15-27 mai)- comitatul Solnocul Interior (27 maimijlocul lunii iunie), urmând apoi întoarcerea tot prin comitatul Dăbâca. Men~onăm că din 9 iunie nu mai este notată data, dar între
mijlocul lunii iunie şi 27 iunie nu mai există consemnări (Protocollum praesidiale, 1. c.).
23 Pentru semnificaţia politicii de toleranţă iosefină vezi Pompiliu Teodor, Tolerance and the Transylvanian Rumanians: from
Marra Theresa to Joseph II, în voi. Church and Society in Central and Eastern Europe, edited by Maria Crăciun and Ovidiu Ghitta. ClujNapoca, 1998, p. 198-204.
24 Mathias Bemath, Habsburgii şi începuturile formării na,tiunii române, Cluj, 1994, p. 256-257; Mircea Păcurariu, /sforta
Bisericii Ortodoxe Române, ediţia a Il-a, vcil. II, Bucureşti, 1994, p. 493. Vezi şi observaţiile nunliului Garampi din scrisoarea citată mai
sus din 3 august 1784 (nota 2): "Dacche S. Maiesta ha accordato agli Scismatici un Vescovo propria, che non aveano mai potuto
conseguire dai suoi predecessori. passano frequentamente, specialmente i Valacchi, gente idiota, dall'Unione allo Scisma ... Tanto puo
in deua popolazione la vista delia nuova decorazione degli Scismatici ... [ ... ] Per secondare il Govemo conversa civilmente col Vescovo
Scismatico ... ,. (0. Bârlea, op. cit., p. 437, doc. nr. CCXXIV şi 1. Dumitriu-Snagov, op. cit., p. 402-405, doc. nr. CIII).
21 La acest fapt face aluzie Petru Maior în scrisoarea din 8 noiembrie 1794, referindu-se la noul statut al confesiunii ortodoxe
(vezi mai sus nota 4).
26 În această chestiune, elementul detenninant era reprezentat de orientarea politicii imperiale, semnificativ modificată în timpul
lui Francisc al II-lea în comparaţie cu perioada iosefină. Cu toate acestea, consecinţele politicii de toleranţă iosefină asupra raporturilor
interconfesionale din principatul Transilvaniei au fost hotărâtoare, relaţiile conflictuale dintre ortodocşi şi greco-catolici sunt înlocuite
traptat de fenomenul unei progresive apropieri confesionale, despre care Petru Maior ne-a lăsat o valoroasă mărturie în Istoria Besericei
Românilor, p. 118-119. Acelaşi istoric se contrazice însă în momentul în care acuză activitatea superiorului său în domeniul misionar,
trecând voit cu vederea constrângerile impuse de noua realitate confesională (ibidem, p. 117).
2' De timore el proesenlia Dei şi De obligalionibus Chrislianis (la Giula - comitatul Dăbâca; De charilate erga proximum el
obedientw superioribus debila la Vultureni (Magyar Ujfalu- comitatul Dăbâca). Protocollum praesidiale, f. 213r. În continuare nu mai este
comunicată tematica exhortaliilor. menţiunile reducându-se la simpla lor consenmare, făcută însă cu cea mai mare regularitate. Atunci când
acestea lipsesc, faptul se datorează foarte probabil unei consemnări sumare, care se limitează la notarea itinerarului urmat de episcop.
28 Sunt amintite rugăciunile consacrate orelor canonice în genere, fiind specificate doar vecerniile şi într-un singur caz prima el
lerlia horis (1. c.). Uneori apare menţiunea absolulis vesperis, ceea ce poate însemna că nu întotdeauna episcopul asista la întreaga
ceremorue.
29 Liturghia consacrată sărbătorii Rusaliilor din 16 mai (ibidem, f. 213v) ţinută la Băbeni (Aranymez6- districtul Chioar) şi cea
duminicală din 23 mai, ţinută la Copalnic-Mănăştur- districtul Chioar (ibidem, f. 215v). cu privire la celelalte liturghii, prilejuite de
Vinerea Mare dinainte de Rusalii, 14 mai, a doua zi de Rusalii, 17 mai, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, 21 mai, şi cele duminicale
din 9 mai şi 13 iunie apare doar menţiunea audito sacra (ibidem, f. 213v, 214r, 214v, 213r şi 22lv).
30 Sunt men~onate doar de 3 ori orationes rostite de episcop fără alte precizări (ibidem, f. 213r-v).
31
Vezi trimiterile din nota 30.
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la Satu Lung (Hosszu-Macsikas- comitatul Dăbâca) şi la Giula, aceştia I-au întâmpinat cu prapori şi cântând 32
La Copalnic-Mănăştur au asistat la liturghia celebrată de episcop şi credincioşi din satele învecinate 33 . La Lăpuş
(Olăh-Lapos - comitatul Solnocul Interior) episcopul este condus cu procesiune şi la cea de-a doua biserică a
satului 34 Iar la Brebeni (Brebfalva- districtul Chioar), pe lângă rugăciuni şi obişnuita exortaţie, este amintită şi
săvârşirea mărturisirii 35 .

Mult mai puţine menţiuni privesc latura misionară a vizitaţiei, fiind puţin probabil că Ioan Bob şi-a propus
o asemenea acţiune. Geografia confesională a zonei vizitate ne apare de altfel ca fiind majoritar greco-catolică, iar
cele câteva sate ortodoxe sunt amintite numai ca etape ale itinerarului urmat de episcop 36 Acesta a avut totuşi
două tentative misionare, în ambele cazuri asigurându-se mai întâi de sprijinul nobilimii locale. La Popteleac
(Poptelek - comitatul Dăbâca), sat majoritar ortodox, îndemnul episcopului de îmbrăţişare a unirii este acceptat,
dar sătenii nu se pot înţelege cu privire la condiţia schimbării preoţilor şi convertirea este amânată până în anul
1802 38 O reacţie diferită au manifestat sătenii din Novac (localitate neidentificată), care au refuzat convertirea39
Tentativa nu este repetată la Suciu de Jos (Als6 Szocsi - comitatul Solnocul Interior), aici constatându-se pur şi
simplu caracterul confesional mixt al satului ("pagus mixtus") 40 .
Dintre atribuţiile deţinute în calitate de arhiereu, cea mai bine reprezentată este cea referitoare la dreptul de
sfinţire a bisericilor. În decursul întregii vizitaţii Ioan Bob a consacrat 17 biserici şi 3 capele41 . Materialul din care
erau construite nu este comunicat decât în câteva cazuri42 , dar se poate presupune că majoritatea erau făcute din
lemn. În ceea ce priveşte înfăţişarea sau înzestrarea lor, nu există nici o consemnare, ca şi în cazul celorlalte
biserici. Se notează doar existenţa a câte două biserici în Lăpuş şi în Cavnic43 şi faptul că la Koralyfalva (?) nu a
mai fost necesară consacrarea bisericii, deoarece mai înainte fusese sfinţit tot aici un altaf"4. Episcopul a vizitat şi
mănăstirea Strâmba, dar nici despre situaţia întâlnită aici nu avem vreo mărturie~ 5 .
Problemele administrative, contrar aşteptărilor, sunt şi ele foarte puţin reprezentate. Este consemnată
convocarea de către Ioan Bob la Vultureni, în data de l Omai, a preoţilor din satele Aşchii eu Mare (Nagy Eski.illo ),
37

32

•• ... veni mus ad Hosszu Macskâs ubi occurentes homines cum vexilis ingressi simus templum et decantato tedem laudamus ... :
ab inde pro vesperis in Gyla ubi pariter occurentes cum vexilis sub ingressi templum absolutis vesperis ... " (ibidem, f. 213r).
33
''Die 23-a mai celebravimus Sacrum in C. Monostor ubi copia horninum interfuit ex circumjacentibus pagis ... "(ibidem, f. 215v).
34
..... ad Olah Lapos ubi facta exhortatione in una ecclesia ivi mus cum procesione ad ali ud facta est in unaque exhortatio et
cantus ... "(ibidem, f. 216r). În 1835 existau aici două parohii, cf. Schematismus f·enerabi/is CIeri Graeci Ritus Catho/icorum Dtoeceseus
fogarasrensis ... pro anno ... MDCCCXXXV, p. 137.
35
Protocollum praesidiale, f. 216r.
36
Sunt menţionate 11 sate "neunite" şi 2 sate schismatice. În prima categorie 5 sate (Cuciulat, Curtuiuşu Mare, Copalnic, Poiana
Porcului, Câţcău) au fost convertite până la sfarşitul episcopatului lui Ioan Bob (cf. ibidem, f. 213v, 215v, 220v şi Schematismus ... pro
anno MDCCCXXXV, p. 133, 130, 134, 136, 124). Satele schismatice erau Finteuşu Mare- districtul Chioar şi Rogoz- comitatul
Solnocul Interior, cf. Procollum praesidiale, f. 214v şi 216r.
37
"l4ta mai mane audito Sacro in Gorbo et facta exhortatione pro restissimus occasione praelaudate Comitissae [Hallerianae] ad
Popp Telek ubi maior pars pagi Disunita est inducebantur facta iis exhortatione ad amplectandam unionem sed cum varias conditiones
praesertim demutandis sacerdotibus potuissent inter se choalescere; non potuerunt sed tantum spes est conversionis ... " (Protocollum
praesidiale, f. 213v).
38
Schemalismus ... pro anno MDCCCXXXV, p. 13.
39
"Processimus ad M. Lapos et condescendimus in Aula Illmi Domini C. Esterhazi apud D. Administratorem a Novak ibi tentata
est conversion ad Unionem, sed pars noluit ... " (Prolocollum praesidiale, f. 216r).
40
Ibidem, f. 220v. Parohia fusese întemeiată în anull777, cf. Schematismus ... pro anno MDXXXCCCV, p. 135. O menţiune la fel
de sumară ("pagus neo conversus") se face şi despre satul Lăpuşel (Hagymas Lapos- districtul Chioar), reconvertit recent, în anul1792,
Protocollum praesidiale, f. 214v şi Schema/ismus ... pro anno MDCCCXXXV, p. 132.
41
Acestea se repartizează astfel: două biserici în comitatul Dăbâca, şase biserici şi trei capele în districtul Chioar, nouă biserici în
comitatul Solnocul Interior.
42
Sunt menţionate trei biserici de piatră (la Dumbrava Nouă, Cristeştii Ciceului şi Spermezeu, toate în Solnocul Interior) şi una
de lemn. Proloco/lum praesidiale, f. 220v-22lr.
3
' Pentru Lăpuş vezi mai sus nota 35. Pentru Cavnic -districtul Chioar, vezi ibidem, f. 215v.
44
Ibidem, f. 214v.
45
Ibidem, f. 220v.
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Borşa,

Badon (Bădok), Ciumăfaia, Satu Lung şi Vultureni pentru anchetarea unor abuzuri 46 , acesta fiind însă un
eveniment singular. În rest preoţii nu sunt amintiţi decât pentru menţionarea motivului neparticipării Ia primirea
episcopului, cum s-a întâmplat cu cel din Ciumăfaia47 . Chestiunile a căror rezolvare este solicitată de comunităţi
sau credincioşi reies însă din cererile acestora, consemnate în protocol alături de notele vizitaţiei. Astfel, sătenii
din Surduc - cornitatul Solnocul Interior solicitau ca parohia lor să fie administrată de inspectorul din Băbeni
(Aranymezo- districtul Chioar), dat fiind că protopopul din Ocna Dejului este prea departe 48 Cei din Spermezeu
îl doreau ca preot pe călugărul Petru din Păltineasa - comitatul Solnocul Interior, oferindu-i şi locuinţă, situată
aproape de biserică Târgoveţii din Sic cereau ca veniturile rezultate din beneficiile parohiale să fie folosite
pentru susţinerea şcolii normale şi să nu mai fie împăr~te cu preotul din Sărsig 50 . Alte solicitări sunt individuale,
venind din partea preoţilor sau a credincioşilor.
În finalul acestei analize considerăm necesar să remarcăm relaţiile foarte bune ale episcopului român cu
nobilimea şi oficialităţile locale, de a căror ospitalitate a beneficiat pe tot parcursul călătoriei sale. El nu a avut
însă nevoie de asistenţa acestora, solicitată la începutul vizitaţiei, tocmai pentru că obiectivele sale nu au fost de
natură să-i creeze greutăţi insurmontabile, cu excepţia celor două tentative de convertire amintite mai sus.
Concluziile trebuie, în mod firesc, să caracterizeze concepţia lui Ioan Bob cu privire la vizitaţiile canonice
în genere, pe baza singurei sale iniţiative de acest gen despre care avem o mărturie scrisă. În acest sens, în
comparaţie cu realizările arhiereilor anteriori, această vizitaţie canonică pare să fie mai degrabă îndeplinirea unor
obligaţii, decât a unei îndatoriri asumate cu responsabilitate. Modul de realizare a ei ne aduce aminte de reproşurile
pe care i le facea Petru Maior privind îndeosebi ritmul prea alert. Dacă opera misionară nu mai putea continua la
dimensiunile anterioare Edictului de toleranţă, în felul în care o îndeplinise Grigore Maior, nu e mai puţin adevărat
că succesorul acestuia a încercat în cazul de faţă foarte puţine convertiri, bazându-se doar pe sprijinul nobilimii
locale şi nu pe o proprie asumare a misiunii sale. Caracterul preponderent pastoral nu a fost dublat de o anchetare
a modului în care preoţii celebrau serviciul divin, iar insistenţa apelului la exortaţii, în defavoarea predicilor, este
semnificativă din punctul de vedere al mesajului adresat credincioşilor. În al doilea rând, nu s-a putut sesiza un
interes pentru înzestrarea bisericilor consacrate şi pentru existenţa beneficiilor parohiale. Chiar din punct de
vedere administrativ nu este menţionat gradul de ocupare al parohiilor şi nu sunt consemnate probleme ţinând de
domeniul jurisdicţiei. Programul propus pentru îmbunătăţirea situaţiei clerului prin memoriul din anul 1793 51 nu
este deloc concordant cu obiectivele acestei vizitaţii canonice. În fine, problemele credincioşilor reies nu din
observaţiile tăcute în timpul vizitaţiei canonice, ci din solicitările acestora, din care noi am amintit doar câteva,
integrate printre şi alături de aceste observaţii.
Explicaţiile pentru aceste neajunsuri pot fi găsite, cel puţin parţial, în caracterul însuşi al episcopatului lui
Ioan Bob: deplasarea centrului de greutate de la activitatea de pastoraţie şi opera misionară la măsurile de ordin
administrativ, de la rolul important acordat unor instituţii tradiţionale (sinodul eparhial -"soborul mare"), la o
conducere autoritară şi centralizată, de la implicarea directă în guvernarea diecezei la crearea unor instituţii (capitlul
catedra!, vicari atele) care să devină organisme intermediare între conducerea episcopatului şi dieceză. Din aceste
puncte de vedere vizitaţiilor canonice li se acorda un rol mult mai puţin important şi ca urmare a faptului că Ioan
Bob avea un profil spiritual sensibil diferit de cel al antecesorilor săi în scaunul episcopal.
În ceea ce priveşte statutele sinodale, singurul exemplu la care putem apela este cel al sinodului diecezan
din anul 1821, convocat în urma solicitării arhiepiscopului primat al Ungariei, Alexander Rudnay, ca sinod pregătitor
49

46
Din cei şase preoţi convocaţi s-au prezentat doar trei. Nu se precizează nimic despre aceste abuzuri şi nici referitor la discuţia
cu preoţii respectivi. Ibidem, f. 213r.
47
" ..• ab inde ad Ciumăfaia, sed sacerdos dicens esse infirmum non celebravit ... ", ibidem.
48
/bidem, f. 213v.
49
Ibidem, f. 22lr.
50
Ibidem, f. 22lr-v.
li Vezi textul1a Ioan Chindriş, Un Supplex Libe//us românesc inedit -1783, înSa tu Mare. Studii şi Cercetări, V-VI, 1981-1982,
p. 235-264.
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pentru "conciliul naţional" al regatului, ţinut în anul 182252 . În acest scop au fost supuse deliberării opt puncte
(cinci indicate de primat şi trei de împăratul Francisc 1)5\ care au fost discutate în cele trei sesiuni sinodale din 15.-16
septembrie54 . Interesante pentru tema investigaţiei noastre sunt însă statutele ("canoanele") adoptate în încheierea
sinodului, care aveau în vedere problemele specifice ale diecezei Făgăraşului 5 s Ele vizau următoarele chestiuni:
modul de funcţionare a consistoriului episcopal şi raporturile acestuia cu membrii administraţiei diecezane; obligaţia
vicarilor, protopopilor şi vice-protopopilor de a efectua vizitaţii canonice anuale ale eparhiilor, cu instrucţiuni
amănunţite privitoare la modalitatea realizării acestora (cercetarea înzestrării şi averii bisericilor, a modului în
care preoţii îşi îndeplineau atribuţiile liturgice şi catehetice, verificarea existenţei protocoalelor şi a completării
lor regulate, datoria de a îndrepta moravurile preoţilor şi de a-i îndemna pe credincioşi la respectarea obligaţiilor
faţă de stat şi biserică); atribuţiile clerului parohial cu accent pe obligaţia de catehizare a credincioşilor, preoţii
înşişi trebuind să ofere acestora un model de comportament moral; îndatoririle credincioşilor de frecventare a
bisericii şi de respectare doar a sărbătorilor recunoscute şi de biserică 56 ; norme legate de atribuţiile protopopilor
privitoare la completare parohiilor vacante şi la atribuirea veniturilor acestora până la numirea noului preot.
Analiza statutelor sinodului evidenţiază două preocupări esenţiale: în primul rând cea administrativă, ilustrată
prin reglementarea funcţionării consistoriului şi stabilirea atribuţiilor protopopilor, un loc important ocupând şi
problema dotaţiilor parohiilor, iar în al doilea rând cea privitoare la viaţa religioasă, reprezentată de interesul
acordat modelării profilului spiritual al preotului şi credincioşilor. Prima preocupare a reprezentat o constantă a
episcopatului lui Ioan Bob, ea trebuind legată de reorganizarea administrativă a diecezei, dar instituţiile nou
create - capitlul episcopal, vicariatele - nu sunt vizate în aceste statute, ceea ce pune în evidenţă orientarea
episcopului spre o conducere mai centralizată, care acorda un rol minor sinodului diecezan. În privinţa celei de-a
doua orientări, pare contradictorie solicitarea ca protopopii să îndeplinească în mod regulat şi riguros o atribuţie
pe care episcopul însuşi, aşa cum am văzut, o îndeplinise destul de puţin. Răspunsul ni-l poate oferi chiar Cuvântul
rostit la instalarea în scaun, pe care l-am invocat şi mai sus. Atunci Ioan Bob apela la sprijinul protopopilor pentru
a-1 ajuta în dificila sa misiune, fiind conştient că nu era îndeajuns de înzestrat pentru aceasta57 . În acelaşi sens
episcopul le cerea acum tot lor să-şi asume cu responsabilitate această atribuţie, pentru care simţea că nu are
destulă chemare, el urmând să se concentreze, aşa cum o tăcuse şi până acum, cu prioritate asupra chestiunilor
administrative. O structură asemănătoare au şi statutele sinodului următor, din anul 1833 58 , ţinut sub episcopul
Ioan Lemeni, care a continuat orientarea antecesorului său în direcţia unei conduceri autoritare a diecezei şi
preocupările acestuia de perfecţionare a organizării administrative a eparhiei 59 .
În concluzie, dacă un episcop reformator se caracterizează prin publicarea mai multor statute sinodale
decât unul mai puţin zelos 60, este evident că Ioan Bob nu poate fi considerat ca atare. Reformismul său, realizat în
plan administrativ şi instituţional, nu reiese din statutele sinodale, pentru că nu s-a înfăptuit prin intermediul
52

Nicolaus Nilles. Symbollae ad 11/ustrandam hisloriam Ecclesiam orientalis in lerrtS Coronae S. Steplwm, voi Il, Oeniponte,
1885. p. 671-672: O. Bârlea. op. cit., p. 233-234.
53
N. Nilles. op. cit.. p. 671.
54
Acta Synodi Diaecesanae . . Balasfalvae anno 1821, die 15/27 septembris celebratae, AG-ai, dos. 10/1821, f. 2r-ll v.
55
Ioan Micu Moldovanu, Acte sinodali ale baserecei romane de Alba Iulia şi Făgăraşu, tom II, Blaj, 1869, p. 68-74.
56
"Se nu-şi facă serbători, care nu se ţineu de biserica şi ca se-şi părăsască reu! seu obiceiu preotul întru unele dzile ca acelea nu
slujască sfănta liturgic" (ibidem, p. 72). Această reglementare demonstrează rezistenţa mentalităţii populare în faţa reformei iniţiate de
Maria Tereza în 1773 şi desăvârşită de Iosif al II-lea în 1786, prin care se decretase reducerea numărului sărbătorilor pentru credincioşii
greco-catolici şi ortodocşi (cf. O. Bârlea, op. cit., p. 197-200).
57
"Întru voi am nădejdea mea cucernicilor fraţi şi împreună cu mine lucrători prea iubiţi ! Voi unii aici la Scaun, al~i afară în
eparhiile voastre sunteţi daţi mie şi puşi lţjutoriu spre ocârmuirea beserecii lui Dumnezeu ... Drept aceea, de veţi face cu bun adevăr cele
ce sunt ale deregătoriei voastre, de o parte foarte mare a grijii mele mă izbăviţi ... " (Cuvânt . ).
58
I. Micu Moldovanu, op. cit., p. 63-68. Sunt abordate însă şi probleme noi, precum aceea a organizării de şcoli în fiecare parohie
(vezi punctele 8-10).
59
Pentru Ioan Lemeni vezi O. Bârlea. Metropolia Bisericii Române Unite proclamată in 1855 la Blaj, în Perspective, an X, nr.
37-38, 1987, p. 46 sqq. Pentru organizarea administrativă a diecezei vezi Schematismus ... pro anno MDCCCXX\T, passim.
60
J. Delumeau, op. cit., p. 209.
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sinodului. Reglementările din 1821 nu aduc aproape nimic nou faţă de prevederile altor sinoade din secolul
precedent şi nu lasă să se întrevadă elementele noi, instituţionale şi administrative, introduse în organizarea diecezei.
Pe de altă parte, domeniul vieţii religioase a constituit prea puţin obiectul acestui reformism, astfel încât, din acest
punct de vedere, episcopatullui Ioan Bob poate fi caracterizat, raportându-ne la un enunţ al lui Jean Delumeau,
care observa că tonusul religios al unei dieceze corespunde, într-o destul de largă măsură, activităţii şi stilului de
viaţă al episcopului său .
61

PASTORAL MISSION IN UNITARIAN CHURCH
BISHOP IOAN BOB
(Abstract)
Pastoral mission is an important dimmension of the negative aspects connected to the activity of bishop
Ioan Bob. This study drew the conclusion that if a bishop published more synodal principles than a less interested
one, that was not the case ofloan Bob. His reform was not achieved by the help ofsynod. The principles approved
in 1821 brought nothing new regarding administrative organization of diocese. On the other hand, religious life
was less involved in the reform so, as Jean Delumeau stated, diocese's religious life is connected to the activity
and way of life of the bishop, in this case Ioan Bob.

61

Ibidem.
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Moartea în casă

•
Performări spatiale şi comportament ritual

Corina BEJINARIU

Studiile de specialitate au acreditat ideea existenţei unui "sens al vieţii" respectiv "al morţii" detectabile în
structura şi semantica obiceiurilor din ciclul vieţii 1; dezvoltând un întreg ansamblu atitudinal, valorizarea morţii
ca "ultimul drum" reglementează desfăşurarea actelor rituale potrivit unui scenariu configurat de imperativele
călătorieP. Unul dintre primele texte care ne furnizează informaţii (nu neapărat inedite ţinând cont de complexitatea
studiului lui Sim. FI. Marian, dar fiindcă îl precedă pe acesta aduce un plus în sprijinul vechimii diverselor
practici) asupra vechilor credinţe thanatologice ale românilor este lucrarea dr. Vasilie Popp, semnalată şi prezentată
de I. Muşlea. Elaborată mai degrabă din perspectiva medicului decât a folcloristului (în numeroase rânduri se
insistă asupra primitivismului şi nocivităţii unor rituri) lucrarea porneşte însă de la consemnarea credinţei
fundamentale care a structurat ceremonialul, aceea a unui drum pe care îl au de parcurs morţii . Pregătirea pentru
acest drum presupune un ciclu de acte rituale ce respectă paradigma oricărei călătorii din timpul vieţii; astfeL
ciclul debutează cu secvenţa "gătării mortului". Spaţiul în care se derulează acest ansamblu ceremonia! este clar
specificat prin sintagmele "camera cea mai bună" sau "camera pă unde nu umblă tătă lume". Fiind în acelaşi timp
expresia unei prime separări dar şi a respectului manifestat pe tot parcursul funeraliilor faţă de persoana celui
decedat, importanţa acordată acestui act al aşezării mortului într-un loc ce posedă atribuţii speciale în economia
spaţiului locuit (ţinând cont de faptul că este încăperea destinată oaspeţilor, oglindind simţul artistic şi îndemânarea
gospodinei) este punctată de răspunsul interlocutorului nostru din Aluniş: "în cea mai faină cameră acolo îl pune
pă mort; şi io râdem şi zâcem că cât o fost săracu în viaţă nici desculţ nu iera lăsat să intre şi amu mort îl pune în
cea mai faină cameră'q În derularea ceremonialului, casa şi gospodăria, spaţii al certitudinii, dobândesc o încărcătură
spirituală aparte, devenind ca-participante în desfăşurarea intimă, respectiv socializată, a înmormântării. Elementele
spaţiului locuit devin mărci cu valoare simbolică, întregul comportament ritual bazându-se pe mesajul transmis
de stricta lor gestionare potrivit regulilor perpetuate prin forţa tradiţiei. Moartea în casă5 presupune o destructurare
a spaţiului prin instituirea unui nou centru ritual reprezentat de acest loc în care este aşezat mortul, precum şi prin
performarea unor rituri legate de spaţii ce mediază trecerea (ferestrele şi porţile, pragul casei, streaşina). Configurarea
unui nou centru ritual reclamat de contextul creat printr-o situaţie de criză subliniază gravitatea momentului,
evidentă în respectul (dacă nu întotdeauna spontan, dar întodeauna ceremonia!) ce caracterizează inclusiv situarea
într-un spaţiu "de cinste"; referitor la acest aspect acelaşi interlocutor din Aluniş ne-a precizat: "când aveu căşile
grindă iera obiceiu să să pună sicriu sub meşter-grindă, că acolo iera loc de cinste". Simbolica elementului menţionat
transpare prin invocarea sa metaforică în folclorul obiceiului, fiind asociat poziţiei privilegiate ocupate de membrii
3

M.Mesnil, Etnologul între şarpe şi balaur. Buc., 1997, p. 96.
VT.Creţu întreprinde o analiză interesantă, aplicată unor categorii diferite ale creaţiei folclorice, asupra diverselor textualizăn
specifice sferei simbolice pe care o dezvoltă paradigma "drumului", vezi Ethosul folcloric - un sistem deschis, Timişoara, 1980
1
I.Muşlea. lîaţa şi opera doctorului 1-asilie Popp, în AliN, 1928-1930, V, p. 132.
1

2

' Inf.

Paşca

Alexa. Aluniş.

Sintagma este folosită de cercetătoarea bulgară Valentina Vaseva într-un studiu comparativ asupra noii ordini instituite de
prezenţa mortului în spaţiul intim al casei; vezi VVaseva, Moartea în casă, în Ethnos, Buc., 1992, nr. 2, p.l05-l06.
5
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mai vârstnici ai familiei; orice deteriorare ce afectează "meşter-grinda" poate deveni semn al unei situaţii de
criză, anunţând o posibilă răsturnare a ierarhiei familiale 6.
De altfel, legătura între actul ritual şi spaţiu potenţează întreg ceremonialul de cult funebru, fiind una din
condiţiile sine qua non în asigurarea eficacităţii ritului; E. Bernea accentua asupra ideii potrivit căreia "nu tot
locul este valabil pentru executarea unui act ritual... fiecare loc are însuşirile sale, cu efecte asupra împlinirii unor
funcţiuni şi scopuri binecunoscute şi urmărite" . Cu această subliniere ne plasăm într-o problematică mult abordată,
aceea a spaţiului "calificat"; întregul ansamblu de rituri ce derivă din conceptualizarea morţii ca "ultim drum"
este determinat de ceea ce "reprezintă în definitiv adevăratul element calitativ inerent naturii înseşi a spaţiului" şi
anume noţiunea de "direcţie" Spre deosebire însă de orice alt sector al vieţii cotidiene (şi de manifestările mai
mult sau mai puţin sacralizate pe care le implică) thanatologia (am considerat oportună utilizarea acestei noţiuni
pentru a acoperi integral tot ceea ce incumbă moartea ca fenomen sau ca stare) reclamă configurarea unui spaţiu
absolut distinct: acela al unei direcţii unidimensionale, obligatorii şi uniformizantă.
"Sensul morţii" nu se situează necesarmente într-un raport de disjuncţie cu cel al vieţii; chiar dacă din
punct de vedere funcţional cele două stări (viaţă/moarte) operează cu structuri binare antinomice (precum cald/
rece, intaracţiune/pasivitate, aici/dincolo) sensul morţii se dezvoltă complementar şi în prelungirea existenţei
terestre. Astfel, aşa cum vom vedea, mentalitatea populară nu percepe moartea ca o ruptură de nivel ce anihilează
sensul vieţii, ci dimpotrivă este considerată un fenomen corolar derivat din ordinea firească (instituită de puterea
divină) ce guvernează resorturile celor două lumi. Paradigma "ultimului drum" impune, ca o condiţie benefică a
derulării sale, nu numai aşezarea mortului într-un spaţiu determinat ci şi într-o poziţie menită să prefigureze
sensul strict al călătoriei, unic în raport cu orice altă întreprindere similară (ca formă, dar nu ca "rost"). De altfel,
acest drum este perceput, la nivelul mentalului colectiv, ca fiind cel mai important, este "drumul nevăzut al
trecerii, al morţii" care "odată străbătut schimbă ordinea şi natura lucrurilor" 9. Spaţiul românesc înregistrează ca
o constantă rituală necesitatea dispunerii mortului cu picioarele înainte 10, adică spre uşa care marchează locul
intrărilor/ieşirilor reglementare: "când îl scote din casă îl scoate cu pticioarele înainte ca să poală mere pă unde-i
arădui/ 11 să să ducă ... şi în căruţă când îl pune şi când mere cătă cimitir tăt aşe-1 pune cu pticioarele înainte"'=.
Sensul prefigurat de axul morţii se defineşte printr-un raport de inversiune cu orientarea insituită în mod ritual la
intrarea individului în viaţă, de aici interdicţia de a plasa patul nou-născutului "cu picioarele către prag" 13 În plan
secund, determinarea strictă a poziţiei mortului în încăpere, ca un preambul la călătoria ce urmează, este intim
asociată simbolismului celor două elemente de trecere din structura spaţiului familiar/familial: uşa, respectiv
pragul. În contextul funeraliilor semantica uşii este configurată în opoziţie cu celălalt loc ce mediază trecerea devenind liantul între intimitatea casei şi lumea exterioară- fereastra. Utilizarea determinată a unuia dintre cele
două spaţii de trecere este condiţionată de modul în care ele sunt valorizate; locul literalmente propice unei treceri
derulate în condiţii fireşti este, indiscutabil, uşa. Ea nu este numai un mediator al trecerii, ci, prin derularea
secvenţelor ritualului, devine simbol al separării definitive, îndeosebi în ceea ce priveşte familia celui decedat:
7

8

6

Textul bocetelor sugerează asocierea intimă dintre simbolica locului ocupat de meşter-grindă şi poziţia

ierarhic-privilegiată

părinţilor: "Ţucu-te casă şi tindă! Cum ţi s-<l rupt meşter-grindă!/ Meşter-grindă S-<l plesnit/ şi măicuţa mi-<l murit." (Folclor din

a

Transilvania.

Poezii populare din Sălaj, Buc .. 1962, p. 215).
7
E. Bemea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Buc., 1997, p. 107.
8 R. Guenon, Domnia cantităţii şi semnele vremurilor, Bucureşti, 1995, p. 40.
9
E. Bemea, op.cit., p. 44.
10 T.T.Burada sublinia faptul că "în toată Transilvania mortul se aşează cu picioarele spre uşă, adică gata de plecare (subl. n), de
unde a rămas zicerea:«Vede-te-aş cu picioarele înainte)), adică mort"; T.T. Burada, Datinile poporului român la înmormântări, republicate
în Opere, voi. Ill. p. 23.
"Expresia folosită de interlocutoarea noastră este relevantă pentru modul în care mentalitatea folclorică percepe organizarea
micro şi macrocosmosului, în care nimic nu este întâmplător şi fără rost; se poate vorbi despre puternice interferenţe semantice între
această expresie şi sfera mai largă a conceptului de rânduială, în~eles în accepţiunea sa de principiu ce guvernează ordinea creştină a
lumii; vezi O.Papadima, O viziune românească a lumii, Bucureşti, 1995, p. 61-66.
12
Inf. llea Maria, Fildu de Jos.
1l M. Mesnil, op.cit., p. 96.
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"când să scoate mortu din casă cei din familie rămân înăuntru şi uşe să închide şi să deschide de tri ori; asta să face
ca şi fugă relele" 14 . Evident, separarea nu este singurul atribut funcţional al acestui act ritual; circumscris sferei
magicului, el dobândeşte virtuţi apotropaice posedând un rol activ în protejarea spaţiului, virtual ameninţat prin
prezenţa morţii. Acelaşi rit are însă şi o dimensiune profilactică şi psihoterapeutică, răspunzând nevoii de protejare
a familiei, precum şi a comunităţii. Astfel, în unele situaţii performarea lui corespunde dorinţei de "a-1 uita mai
repede", care, deşi poate părea paradoxală, este perfect justificată de necesitatea refacerii echilibrului familial
afectat prin pierderea unui membru; mai mult, acest proces trebuie să funcţioneze în ambele sensuri, ritul având
menirea de a anihila, prin uitare, orice legătură afectivă ce ar putea împiedica desprinderea definitivă a celui care
trebuie să plece: "de are prunci mulţi le dă să să uite pânt-o sită şi îi opreşte în casă şi îi pune să şadă pă ladiţă sau
pă pat, să nu să ridice imediat când îl scoate; încuie uşa oarecine; zâce că ca să-i uite" 15 . Pentru mentalitatea
folclorică a "uita" nu înseamnă radierea definitivă a amintirii celui dispărut, ci presupune o trecere ritualizată
temporal într-un sector pasiv al memoriei colective (îndeosebi după parastasul de 40 de zile), reactivarea facânduse numai în perioadele favorabile acestui scop (şi bineînţeles în forme mediate). Ambivalenţa ritului menţionat
denotă importanţa remediilor imaginate de mentalul colectiv pentru restabilirea ordinii periclitate prin noua situaţie
instituită de prezenţa morţii; separarea celor două dimensiuni ontologice (fiinţă/nefiinţă) se realizează în etape şi
presupune inclusiv perioada imediat următoare înhumării. La nivelul raţionalităţii semnificante ritul dobândeşte
o dublă eficacitate, formele sensibil diferite de performare ale acestuia presupunând doar inversarea receptorului,
cel asupra căruia se răsfrânge eficacitatea actului; ca atare, procesul "uitării" trebuie să antreneze ambele părţi
implicate activ (pe perioada "fierbinte" a celor 40 de zile) în ecuaţia viaţă/moarte, a cărei rezolvare nu poate fi
decât reiterarea ceremonialului funebru în ansamblul său (pentru fiecare situaţie a unei "morţi în casă"). Aici se
originează o altă formă a aceluiaşi rit, consemnată de 1. Muşlea ca "un mijloc de vindecare a rudeniilor care nu pot
uita un mort" 16
Inevitabil, uşa, ca spaţiu de trecere pe verticală, îşi completează sfera semnificantă prin înglobarea
elementului ce o prelungeşte pe orizontală, anume pragul. Ambele devin componente ale aceluiaşi loc-limită şi
antrenează comportamente similare, uneori substituindu-se reciproc în cadrul unei anumite performări rituale.
Asemeni uşii, pragul mediază o trecere benefică, posedând în acelaşi timp virtuţi apotropaice născute din calitatea
lui de spaţiu al certitudinii. Multitudinea actelor rituale ce acompaniază scoaterea mortului din casă demonstrează
intensitatea momentului, resimţit ca etapă incipientă a unui drum fără posibilitate de întoarcere sau evitare. În
această secvenţă pragul interferează semantic cu valenţele uşii, iar performările răsfrânte asupra sa sunt uneori
aproape identice; astfel "când ies cu sicriu nepoţii din casă bat sicriu de tri ori de pragu căsii" Ritul a fost
consemnat şi de T.T. Burata, respectiv Simion FI. Marian, interesantă fiind explicaţia surprinsă de cei doi
(actualmente nu am reuşit să reconstituim motivaţia actului) potrivit căreia "această lovire sau atingere a sicriului
de prag însemnează că mortul mulţămeşte casei unde a lo~uit şi că se închină şi îşi ia rămas bun de la întreg
poporul ce s-a adunat ca să-I petreacă la groapă" 18 . Pe lângă un asemenea rol în conturarea dimensiunii sociale a
funeraliilor, pragul reprezintă, în anumite cazuri, şi elementul ce facilitează momentul propriu-zis al instalării
decesului, prin actele performate asupra sa dovedindu-şi potenţialitatea benefică (evidentă şi în structura altor
obiceiuri din ciclul vieţii ) chiar în inducerea unui fenomen nedorit. Desigur că în situaţia unei agonii prelungite,
în care posibilitatea unei reveniri este exclusă, moartea devine dezirabilă pentru cei din jur şi, în consecinţă, se
apelează la diverse practici văzute ca soluţii probabile pentru "uşurarea" morţii. Alături de alte elemente (prezente
17

19

14

Inf.Marincaş

1
;

Inf.Marincaş Ana,

Victoria, Bogdana.
Huta.
16
Iată ce consemnează autorul referitor la acest rit: "cel interesat trebue ca în nouă Marţi, Miercuri şi Vineri seara, să ia o sită şi
să se uite prin ea la asfinţitul soarelui, spunând astfel: «atunci trebue să-m aduc aminte de mort, cân şîa aduce aminte sîtariu că cui o
vândut sîta"; vezi 1. Muşlea, Cercetărifolklorice în Ţara Oaşului, Cluj, 1932, p. 159.
17
Inf.Marincaş Victoria, Bogdana.
18
Sim.Fl.Marian, Înmormântarea la români, Bucureşti, 1995, p. 173; vezi şi T.T. Burada, op.cit., p. 26.
19
A se vedea de exemplu multitudinea practicilor care au ca obiect pragul casei din ansamblul riturilor performate la naştere s. :•
la nuntă.
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într-o formă mai mult sau mai puţin materială) ce constituie ingredientele magice, respectiv l'eligioase în obţinerea
efectului dorit, pragul este conceptualizat şi ca un factor de expiere; fără a se referi la o practică regăsibilă
actualmente interlocutoarea din Bogdana ne-a relatat că "dacă nu pute să moară în alte părţi îl pune pă pragu de la
uşă ca să poată muri".
Făcând parte din sfera mai largă a locurilor menite să conserve bunăstarea familiei (ameninţată în asemenea
momente de plecarea unuia dintre membrii săi) pragul dobândeşte virtuţi protectoare; de altfel, pentru mentalitatea
folclorică unul din aspectele cele mai sensibile este conturarea unei perspective faste pentru cei rămaşi, preocupare
exprimată prin dorinţa de a prezerva "norocul casei". Spaţial practicile ce traduc această intenţionalitate vizează
cu predilecţie aceleaşi locuri-limită, considerându-se probabil că prin deschiderea ce le caracterizează sunt
predispuse spre o facilitare a trecerii şi în sens negativ, adică spre înstrăinarea unor atribute benefice esenţiale
pentru viaţa familiei şi chiar a comunităţii. Imperativul unei separări în condiţii reciproc avantajoase conturează
un comportament ceremonia! axat pe riturile ce satisfac această necesitate; astfel, pragul şi podul casei sunt
locurile propice unor performări rituale corespunzătoare nevoii de a anihila pericolul ca cel decedat să atragă
după sine "norocul casei" Ca atare, "măsura mortului să lua c-on hir de aţă şi să pune sub prag, să nu margă
norocu căsii cu mortu" 20 sau " măsura mortului să lua cu o aţă care să leagă în pod şi nu ducă mortu norocu din
casă" 21 . Mai mult decât pragul, podul casei 22 preia (în contextul ceremonialului funebru) valenţele unui loc
exponenţial, pe axa gândirii mitice designând spaţiul menit să conserve memoria celor decedaţi anterior. Probabil
o asemenea valorizare provine dintr-un anumit mod de structurare ideatică a spaţiului locuit care presupunea
identificarea semantică a podului cu "lumea uraniană", alături de streaşina casei constituind "locurile epifaniei
sufletelor de dincolo" 23 . Dintr-o asemenea perspectivă se pot justifica actele realmente profilactice prin care se
încearcă protejarea familiei, performarea lor fiind imperios necesară; temporal riturile destinate unui atare scop se
desfăşoară în două etape: fie că "un colac să aruncă în podu casei când iese cu mortu; pă ala nu-l mănâncă nimica;
zâce că şi rămână norocu la casă" 24 sau "să taie on ptic de păr şi să pune în podu căsii să nu margă norocu" 25 , în
ambele cazuri fiind vorba de momentele în care moartea constituie o prezenţă materială (prin cadavru), fie,
dimpotrivă, în forma unui remediu cu un efect probabil, aplicat după întoarcerea de la cimitir: "api cum să dau
colaci la copii, unu îl laşi în desajii acie şi-1 aduci de la groapă acasă şi-1 ţîpi în podu căsii, că zîci că cu colacu aista
aduci norocu acasă de s-o tras după iel" 26 .
Dar (şi aici intervine elementul care determină efectiv opţiunea) apar situaţii în care moartea nu a însemnat
"încheierea unei vieţi creştineşte" şi, ca atare, sunt reclamate comportamente specifice, care să marcheze acest
fapt. Fiind "locul intrărilor şi ieşirilor nereglementare" 27 fereastra preia atributele unui spaţiu cu încărcătură negativă;
asociată semanticii obscure a morţii, ea devine locul pe unde erau scoase cadavrele sinucigaşilor 28 exponenţi prin
Inf. Marincaş Ana, Huta.
" Inf. Moldovan Viola. Sfăraş.
22
În încercarea de a "califica·· locurile din structura spaţiului locuit după situaţia care reclamă această întreprindere, sensibilitatea
colectivă a gândit în mod simetric cele două axe "jos" şi ··sus"; astfel, tinând cont inclusiv de corespondenţa lingvistică a tem1enilor
derivaţi din acelaşi lexem "pod'', spaţiul de jos al casei (podeaua, pământul) şi cel de sus (podul) stabilesc un raport de complementari tate,
asigurând eficacitatea actului ritual. Un exemplu elocvent este ritul expiatoriu consemnat de M.Bocşe (practica surprinsă de autoare este
importantă şi într-un alt context, întrucât demonstrează creştinarea unor rituri de sorginte păgână) îndeosebi pentru zonele vestice ale (ării
(probabil însă cu o răspândire mai largă în trecut, fapt confirmat de T.Pamfile): ''uneori, după depunerea pe pământ a celui agonizat. în
podul casei. deasupra lui se aşterneau trei feţe de masă pe care băteau mătănii nouă bătrâne sau măcar sotia celui care expia" (M.Bocşe.
Rlfun funerare pentru viaţă, în Banatica. 12, 1993, p. 350).
~~ 1. Evseev, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Timişoara. 1998, p. 380.
24
Inf. Opriş Ana. Halmăşd.
21
Inf. Badea Nina, Dragu.
~ Inf. Marincaş Victoria, Bogdana.
27
Evseev, op.cit., p. 136.
28 În Occidentul "modem" sinucigaşul era scos din casa în care zăcea fie a:nm.cat pe fereastră, fie -la Lille în sec XVII, trecându-1
printr-o gaură pe sub pragul casei, cu faţa la pământ ca pe un animal": J. Delumeau, Frica.... p. 144. În genere, transfonnarea ferestrei în
spaţiu de trecere (atributul ei fundamental fiind acela de loc ce facilitează comunicarea) marchează anormalitatea unei situaţii, de la
formele mai puţin grave ale amorului frivol, până la cazurile ce transgresează limitele morţii obişnuite; de exemplu 1. Ghinoiu citează
~o

6

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

Religie.

Biserică.

excelenţă

Rituri. Ritualuri

185

instituind o separare netă prin anormalitatea comportamentului şi constituind
o piedică simbolică în eventualitatea unei întoarceri nedorite. Această polarizare a locurilor de trecere din
componenţa spaţiului intim al locuinţei se leagă de perechea antinomică ce defineşte perceperea morţii; sub
influenţa mesajului creştin dimensiunea morală a vieţii s-a prelungit şi asupra aspectelor pe care le incumbă
moartea. Astfel, atât la nivel verbal (al discursului funebru) cât şi la nivel actanţial (specific ritualului) avem de-a face
cu o tipologizare a morţii: "moartea bună" şi, implicit, "moartea rea" 30 . Cele două categorii sunt determinante în
raport cu întreaga structură a ceremonialului de cult funebru, influenţând comportamentul ceremonia! şi încărcătura
spirituală atribuită dimensiunii spaţiale. "Moartea bună" este proprie omului religios şi, ca atare, "este transpusă
adeseori prin alegorii de inspiraţie biblică" 31 . Asocierea acestei categorii a morţii cu simbolica benefică a spaţiului
de trecere întruchipat de uşă îşi găseşte referinţa în interferenţa sa morfo-ideatică cu modelul cristologic: "Eu sunt
uşa prin mine de va intra cineva păşune va afla" (Ps.ll,6). Trebuie subliniat faptul că numai această "moarte
bună" este concepută ca o călătorie şi presupune îndeplinirea cu stricteţe a întregului ceremonia! funerar, considerat
ca formă de devoţiune şi respect faţă de persoana celui decedat în atari condiţii.
Un aspect deosebit de important care derivă din tipologizarea prin evaluare a morţii este cel al spaţiului de
înhumare diferenţiat indus de cele două perspective. "Moartea rea" a creat un complex cultural extrem de interesant
care a dat naştere unei categorii speciale: aceea a excluşilor, sau (mai recent) marginalilor post-existenţiali 32 Într-o
primă accepţiune (şi probabil cea mai largă) "moartea rea" se referă la cazurile unor atitudini ireverenţioase din
timpul vieţii, care au atras oprobiul comunităţii (manifestat şi dincolo de momentul morţii ca atare) 33 . Incontestabil
că biserica a avut un rol hotărâtor în conturarea unor paradigme comportamentale raportate la această tipologizare
a morţii; un argument elocvent îl reprezintă efortul susţinut de a păstra "locurile consacrate numai pentru cei care
mureau în mod reglementar faţă de autorităţile ecleziastice" 34
În categoria "morţii rele" se înscriu nu numai situaţiile prin care s-a eludat modelul creştin ci şi cazurile
designate de mentalitatea folclorică prin sintagma "mortului nelumit" 35 . În contextul discursului oficializat asupra
morţii "nelumitul" îşi găseşte corespondentul în ceea ce Ph. Aries (referindu-se la spaţiul european) numea mars
improvisa, respectiv mars repentina36 . Aceste două categorii care nu se înscriu în tiparele consacrate ale morţii
obişnuite au fost asimilate unui sfărşit stigmatizant, absolut dezonorant, urât şi vulgar. O asemenea catalogare
provenea din convingerea fermă că o moarte violentă, neanunţată "răsturna ordinea unei lumi ca un instrument al
mâniei divine" 37 . Funcţionând după principiile unei logici compensatorii, mentalul colectiv a imaginat forme
ai

"morţilor neliniştiţi" 29

obiceiul din unele sate botoşăncnc ca morţii foarte tineri să fie scoşi pc fereastră nu pc uşă: vezi I.Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de
dmcolo. Buc.. 1999, p. 246.
9
' ··în general o vocaţie deosebită pentru rătăcirea post mortem aveau toţi cei care nu a\-uscscră parte de o moarte firească
(dcfuncţi rău integraţi în noul lor univers); acestora li se adaugă cei care muriseră în momentul sau în preajma unui rit de trecere- fetuşi
morţi, căsătoriţi decedaţi în ziua nunţii"; J.Dclumcau, Frica în Occident, Bucureşti, 1986, voi. 1, p. 147.
30
D.Radosav, Sentimentul religios la români, Cluj-Napoca, 1997, p. 144.
31
Ibidem, p. 145.
JJ Este în intenţia noastră elaborarea unui studiu asupra acestei categorii a cxcluşilor/marginalizaţilor cimiteriali, cu referire
strictă la sinucigaşi, respectiv copii morţi nebotczaţi.
33
Rcferindu-sc la aceeaşi problematică a diferenţelor calitative ce caracterizează tipologia morţii Ghinoiu sublinia faptul că: '"în
raport de calităţile sau de defectele avute de om în viaţă (hot, criminal), de felul cum a murit, luat sau chemat de moarte, situaţie numită
în popor moarte bună, sau intrat în rândul morţilor pe căi neobişnuite (spânzurare, sinucidere), mormântul este curat, şi, ca urmare, este
amplasat în cimitir, sau spurcat, şi atunci este înmormântat departe de sat, de obicei între hotarele dintre două sate, şi, în vremurile din
unnă, la marginea cimitirului"; vezi Ghinoiu, op.cit., p. 77.
34
Ph. Aries, Omul înfa,ta mor,fii, Buc, 1996, voi. 1, p. 62.
35
V.T. Cretu întreprinde o analiză semantică a termenului dcmonstrând că sfera sa de cuprindere este net superioară şi o înglobează
pe cea a mortului ''ncnuntit"; astfel, potrivit autorului (opinie la care subscriem), în categoria "nelumitului" se situează nu numai cel care
n-a parcurs acea treaptă a existentei reprezentată de nupţialitate ci şi cel care s-a aflat în imposibilitatea "pătrunderii sale în memoria
arhctipală a colectivităţii prin construcţiile nedurate şi, în consecinţă, prin pierderea identităţii psihice şi sociale"; vezi V.T. Cretu, op.cit.,
p. 156.
36
Ph. Aries, op.cit., p. 20.
31
/bidem.
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menite să remedieze situaţiile frustrante ale unei morţi "înainte de vreme". Cea mai importantă manifestare de
acest gen este, indiscutabil, "moartea-nuntă" (acolo unde ea este aplicabilă); fără a intra în detalii asupra acestui
comportament ritual (ţinând cont de faptul că există numeroase studii axate pe problematica menţionată) putem
concluziona că ceea ce dă specificitate funeraliilor (inclusiv sub aspectul spaţiului desfăşurării) este, în ultimă
instanţă, calitatea morţii Retorica funebră a acreditat ideea imposibilităţii de anticipare a morţii 38 , accentuând
asupra necesităţii de a fi pregătit în orice moment şi pentru orice situaţie în care aceasta s-ar ivi în mod neaşteptat.
Din componentele discursului funebru ideea a trecut şi în formele mai accesibile mentalului colectiv, devenind un
leit-motiv în structura verşurilor (creaţii construite în manieră populară); iminenţa morţii este gândită în strânsă
legătură cu încărcătura spirituală atribuită spaţiului: "Pragul casei dacă-1 treci/ Poate nu te mai întorci"(Sfăraş).
Registrul tematic specific acestor constructe ale retoricii funebre, dictat de scopul pentru care erau compuse,
păstrează invariabil o schemă bazată pe câteva motive fundamentale; debutând cu învăţătura Eclesiastului
("deşertăciunea deşenăciunilor") dublată de aceea a unei permanente "aduceri aminte de moarte", verşurile îmbracă
treptat forma unui "rămas bun" în care spaţiul locuit este umanizat, devenind un factor de solidarizare cu cei
rămaşi. De altfel, aşa cum relevă întreaga viaţă spirituală a satului, "între elementele componente ale gospodăriei
se stabileşte o legătură dinamică din punct de vedere cultural" relaţiile fiind "întrupate" sau personalizate 39 Menite
să exprime regretul celui care pleacă, aceste creaţii au împrumutat, la rândullor, elemente din structura bocetului~ 0
(fapt explicabil ţinând cont de provenienţa celor care le-au compus) în care separarea implică afectiv nu numai
entitatea socială (familia) ci şi mediul ambiental caracteristic existenţei cotidiene. Astfel, despărţirea şi formula
de "rămas bun" care vizează spaţiul locuit în ansamblul său, vehiculează cu predilecţie două mărci simbolice cu
valoare exponenţială pentru întreaga gospodărie (de remarcat similaritatea cu forma utilizată în contextul
nupţialităţii): "Rămâi casă, rămâi masă/ Că stăpânul tău te lasă" (utilizarea formei de singular denotă faptul că
sensibilitatea colectivă percepe ambele elemente ca semne ale unei singure realităţi). Deşi o punere în actualitate
a funeraliilor demonstrează frecvenţa tot mai scăzută a poeziei ceremoniale de înmormântare (aria etnografică
investigată de noi nefiind caracterizată prin prezenţa unor specii de referinţă cum sunt Zorile sau Cântecul bradului)
realitatea din teren mai păstrează însă reminiscenţe ale unor asemenea manifestări; un exemplu în care invocarea
spaţiului familiar, concret, semantizat prin valenţele sale cotidiene devine marcă a separării definitive îl constituie
cel înregistrat la Bogdana şi compus de interlocutoarea noastră la moartea soţului său:
"Ţucu-te soţu mneu
Când îi vara mai frumoasă
Atunce te duci de-acasă
C-amu-i vreme de cosît
Nu-i vreme de drumărit
Şi-amua hi vreme coasî
Tu văd că te duci de-aci
Coasa o laşi pă poartă-n şură
Pă mine mă laşi sângură
Că-n lume cât ai trăit
Doamne mult ai mai muncit
Şi te-ai dus în jos şi-n sus
3s Mentalitatea folclorică nu i-a conferit însă dimensiunea pe care biserica se străduia s-o implementeze în rândul credincioşilor,
dovada constând in conservarea unui amplu cod de semne prevestitoare menite să anunţe iminenţa morţii.
39 G.Kligman, Nunta mortului. Ritual, poetică şi cultură in Transilvania, Iaşi, 1998, p. 29.
4oNu ne propunem o analiză detaliată a bocetului, şi în genere a poeziei ceremoniale funerare, nu numai pentru că a fost îndeajuns
exploatată (ca formă prin excelenţă arhaică provenită din substratul păgân al obiceiului) ci mai ales pentru că, din nefericire, actualmente
a devenit o manifestare din ce în ce mai puţin prezentă, iar intenţia demersului nostru vizează încercarea de a surprinde numai ceea ce este
actual din structura ceremonialului. Singura "bocitoare" veritabilă (întrucât este recunoscută ca atare şi participă la toate îrunom1ântările,
chiar şi din localităţile învecinate) pe care noi am întâlnit-o a fost lelea Victoria din Bogdana, o femeie cu o capacitate de improvizaţie
extraordinară dar şi un spirit critic extrem de percutant (fiind şi autoarea unor poezii de satiră politică).
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bani la casa-ai adus
Da de unde meri amu
Nu-i vini până-i ceriu
Dintre câţi o mărs aşe
N-o vinit pâna-i lume
Din câţi în pământ s-o dus
N-o trimăs nici on răspuns
Nici carte n-o mai scris
Nici n-apoi n-o mai vinit (... )"41
În aceeaşi manieră este formulată şi ideea potrivit căreia moartea este un dat implacabil (vehiculată îndeosebi
sub influenţa componentelor retoricii funebre), apelul la elemente de graniţă ale spaţiului (hotarul) fiind menit să
sugereze imposibilitatea eludării sale:
"O moarte cuvânt amar
N-ai graniţă nici hotar
Nici îi hotar să nu-l treci
Nici îi apă să te-neci
Nici îi vânt să te oprească
Nici îi ban să te plătească.
Că tu unde-ţi pui gându
Meri şi de nu ţî rându
Şi tu unde-ţi pui hire
Meri şi de nu ţî vreme.
Aci după ce-ai vinit
Că nime nu te-o dorit
Aci moarte ce-ai cotat
Că nime nu te-o-aşteptat.
Mă gândesc moarte de-aci
Oare unde ti-i opri
Pă cine-i mai năcăji
Mere-i aice pân sat
La tare bătrân beteag
Mere-i la oarice prunci
Tata ori maica s-o duci (... )"42
Revenind la sfera semnificantă a locurilor gestionate ritual în structura ceremonialului de cult funebru,
probabil că elementul care sugerează intimitatea desăvârşită a casei, ca spaţiu sacralizat printr-o ultimă prezenţă
a celui decedat, este patul. Ambivalenţa simbolică a patului derivă din polaritatea funcţiunilor sale; astfel, el este
în acelaşi timp "locul desfătărilor erotice, dar şi al suferinţei fizice şi al morţii" . Implicat activ în structura
obiceiurilor din ciclul vieţii, acest element dezvoltă conotaţii specifice scopurilor în care este utilizat; în context
thanatologic el devine principalul atribut al unei morţi iminente, fiind locul agoniei muribundului. În jurul lui se
derulează actele menite să faciliteze "trecerea", fie în formele celei mai pure devoţiuni religioase (rugăciunile,
ultimele sacramente), fie prin rituri de sorginte magică; el devine factor de mediere atunci când agonia se prelungeşte,
când "omu nu poate muri": "când chinuie trăbuie să clătească on ptic patu c-atunci mai repede poate muri" 44 . De
regulă, elementele ce ţin de organizarea spaţiului sunt expuse puterii de contagiune a morţii datorită contactului
43

41

Inf.Marincaş Victoria,

42

/bidem.

Bogdana.

43

1. Evseev, op.cil., p. 348.
" Inf. Moldovan Viola, Sfăraş.
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nemijlocit cu partea devenită impură imediat după instalarea decesului - corpul (deosebit de interesant este faptul
că la nivelul mentalitatăţii folclorice nu se face o disociere între persoana decedatului şi cadavru; el este perceput
în continuare ca o singură entitate, de aici şi modul în care interlocutorii noştri, în descrierea ritual ului, vorbesc de
"om" şi nu de cadavru). În consecinţă, patul constituie obiectul riturilor de purificare, sfera de manifestare a
acestora mergând de la simpla înlocuire a aşternuturilor până la eliminarea prin ardere şi substituirea lui cu un
altul: "aşternuturile să scoteu în curte şi le arde cu strujacu de paie cu tăt; dacă iera patu vechi şi ala îl aprindeu" 45
Pot să existe comportamente diferenţiate zonal, însă cu o semnificaţie similară:"după ce mure îl puneu pă o
scândură jos, şi patu în care o murit să scote afară, hainele să spălau şi paiele le pune sub vite; patu îl ascundeu sub
streaşină, culcat pă o parte, şi numa după înmormântare îl duceu iară în casă" 46 La nivelul mentalului colectiv
familiaritatea manifestată în proximitatitea morţii este dată de identificarea ei conceptuală cu starea de repaus
indusă de somn; pornind de la o asemenea suprapunere semantică (moarte/somn) patul, ca loc de odihnă, a transferat
în anumite situaţii valenţele sale asupra unui element prin excelenţă thanatologic - catafalcul: "mai demult pântru
mort face pat, ca la unguri; îl găta pă nişte meliţe, pune două scânduri, pune strujac cu paie şi lipideie faine" 47
Precizarea făcută de interlocutoarea noastră privind similitudinea cu forme ale comportamentului ritual specific
altui grup etnic48 demonstrează, pe lângă puterea de coeziune socială a morţii, şi disponibilitatea comportamentului
ritual de a suferi ajustări venite din afară, fără a-şi pierde însă specificitatea.
Instituirea unui nou centru ritual pe perioada desfăşurării funeraliilor presupune nu numai o re-valorizare
temporară a spaţiului locuit ci şi un comportament adecvat situaţiei create, care să aibă în vedere noua distribuire
a locurilor "fierbinţi" din acest interval de timp. Funcţionalitatea elementelor se inversează, camera unde este
aşezat mortul devenind dintr-un spaţiu neutru cu utilizare periodică (şi în contexte bine definite) un loc virtual
ameninţat ce impune anumite interdicţii, respectiv practici de natură proteguitoare. Prezenţa "morţii în casă" a
creat un adevărat complex comportamental axat pe forme de manifestare cu valoare imperativă: întoarcerea,
respectiv răsturnarea rituală, spargerea rituală şi dezlegarea rituală. Provenite probabil din substratul păgân al
obiceiului, actele ce implică (fie în forma negativă a interdicţiei, fie în cea pozitivă, a performării) semantica
întoarcerii ca şi complex atitudinal ne trimit la ceea ce aminteam anterior, şi anume la necesitatea conturării unei
perspective faste pentru cei care rămân. În acest sens se impunea întoarcerea oglinzilor (sau chiar mutarea lor într-o
altă încăpere) atât timp cât mortul era prezent în casă. O examinare a raţiunilor pentru care se recurgea la o
asemenea practică este foarte interesantă întrucât ne dezvăluie nu numai principiile logice care structurează
constructele mentalului colectiv, ci şi mutaţiile produse de-a lungul timpului ca urmare a opacizării valenţelor
sale iniţiale. Potrivit opiniei informatorilor noştri "să întorce cotătoarea, ca să nu să vadă mortu în oglindă să vie
înapoi" 49 sau "oglinda ori o întorce cu spatele ori o acopere cu ceva; zâce că să nu să vadă mortu în oglindă, să nu
fie doi morţi în casă, că atunci să zâce că mai moare cineva din casă, mai duce mortu unu" 50 , respectiv "cotătoare
să acopere imediat după ce mure şi o duce în altă cameră; zâce că moarte să distrează în oglindă că are on om; de
aceie să acopere şi nu să mai distreze şi ducă alt om din casă" 51 . Interesantă este explicaţia pe care cercetătoarea
americană G. Kligman a consemnat-o ca fiind general încetăţenită la Ieud pentru fonna derivată a acoperirii
oglinzilor: "există o explicaţie oferită de mai toţi ieudenii: pentru ca preotul să nu-şi vadă imaginea reflectată",
autoarea completând cu opinia preotului care considera o asemenea justificare drept o confuzie a populaţiei laice
şi că adevăratul motiv ar fi acela ca "oamenii să nu vadă reflectarea fantomei mortului" 52 . Există însă şi poziţii
Inf. Opriş Ana, Halmăşd.
Arhiva de Folclor Cluj, Mg. 2110 1b.
47 Inf. Moldovan Viola, Sfăraş. Facem precizarea că în sat comunitatea are o componenţă mixtă într-o proporţie aproximativ

45

46

egală.

De altfel, pe tot parcursul investigaţiei noastre în această localitate informaţiile oferite de interlocutori făceau permanente
referiri la practici similare sau specifice obiceiurilor de înmormântare maghiare.
49 Inf. Moldovan Viola, Sfăraş.
50 Inf. Opriş Sofia, Halmăşd.
51 Inf. Borciu Lucreţia, Drighiu.
51 G. Kligman, op.cit., p. 122.
48
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care extrapolează semantica acestui act, considerând că împreună cu celelalte forme (întoarcerea blidelor, a
icoanelor) constituie o modalitate simbolică de a sugera "plecarea tuturor bunurilor defunctului" 5J În ceea ce ne
priveşte înclinăm să credem (bazându-ne pe explicaţia interlocutorilor noştri) că această practică trebuie relaţionată
pe de o parte cu vechea credinţă referitoare la prezenţa sufletului în casă pe perioada funeraliilor, iar, pe de altă
parte, cu valenţele simbolice atribuite oglinzii. Pornind de la premisa potrivit căreia oglinda "are un statut ambiguu"
şi constituie "o ameninţare virtuală a realităţii pe care o dublează (. ..)" 54 se poate justifica nevoia resimţită de a
anihila orice potenţial pericol reprezentat de multiplicarea prin reflectare a unei stări personalizate (moartea
concepută ca persoană). Ca atare, sufletul devenit deja (după instalarea decesului) element al lumii oculte (detaşarea
de trup implicând dematerializarea şi, evident, imposibilitatea perceperii sale vizuale, factor esenţial pentru apetitul
cognoscibilităţii imediate specifice mentalului colectiv) constituie o prezenţă ameninţătoare a cărei replicare este
literalmente nedorită 55 .
Actele rituale ce configurează acest complex atitudinal al întoarcerii acoperă şi o altă sferă simbolică, întrucât
sunt menite să marcheze răsturnarea realităţii cotidiene şi transgresarea lirnitelelor obişnuitului. Afişarea publică a
unei atari situaţii este absolut necesară, dezordinea instituită în mod ritual devenind semn al unei realităţi răsturnate;
în fapt această nevoie se traduce prin inversarea poziţiei unor elemente din componenţa spaţiului locuit, axele "sus"/
"jos" (aşa cum sunt ele instituite într-o stare de normalitate) substituindu-se reciproc pe o perioadă determinată.
Citându-1 pe S. Micu, I.Chiş-Şter consemnează ritul răsturnării laviţelor pe care a fost aşezat sicriu! (prezent în
structura ceremonialului încă din perioada medievală, dar cu o origine probabil chiar mai îndepărtată) ce succedă
scoaterea mortului din casă56 Regăsibil în contextul actual al obiceiului, uneori în formule derivate57 , ritul răspunde
aceleiaşi nevoi stringente de protejare a spaţiului umanizat, dar posedă şi o evidentă funcţie socială, ordinea cotidiană
răsturnată fiind semnul unei situaţii de criză în interiorul comunităţii. Paradoxal este faptul că memoria colectivă a
păstrat semantica arhaică a ritului chiar în condiţiile în care perceperea puterii de contagiune a morţii a suferit
actualmente o serioasă opacizare58 ; astfel, potrivit relatărilor interlocutorilor noştri "când scot copârşeu din casă să
trânteşte on blid, să răstoarnă masa şi scaunele ca să nu mai moară cineva din casă".
Dar întoarcerea, ca şi comportament ritual, funcţionează bivalent, având şi o dimensiune negativă care
vizează, în acest caz, nu latura sa materială ci, intrând sub incidenţa interdicţiilor, se adresează semanticii sale
spiritualizate. Sensul negativ al actului se dezvoltă în relaţie cu momentul în care muribundul agonizează, când se
află "cu sufletul între flori" ritualul impune ca manifestările de durere să fie reţinute, existând pericolul unei
agonii prelungite prin amânarea desprinderii sufletului de trup (instalarea propriu-zisă a morţii), situaţie absolut
nedorită. Interzicerea manifestărilor violente la căpătâiul muribundului provine din convingerea că un asemenea
act ar putea însemna un obstacol major (putând anihila efectul practicilor ce urmăresc facilitarea expierii) pentru
cel care "se chinuie să moară": "când traje să moară să nu plânji şi să nu strîji că îl întorci înapoi şi nu poate muri;
îi păcat"
59

M. Bocşe, op.cit., p. 351.
Ph. Aries, G. Duby, Istoria vieţii private, Bucureşti, 1995, voi. I, p. 111.
11
Este evidentă conotaţia magică atribuită acestui obiect, fapt susţinut inclusiv de termenul (derivat din acelaşi lexem) prin care
sunt desemnate, în satele investigate, femeile iniţiate în "arta descântecului"; astfel, "cotătoarea" (termen ce ilustrează funcţionalitatea
obiectului) a împrumutat din semantica actului "cotării", aşa cum apare calificat descântecul în aria menţionată.
56
I. Chiş-Şter, Credinţele şi riturile de înmormântare în Evul Mediu românesc, în AAF, XV-XVII, 1994-1996, p. 269.
57
De exemplu la Sfăraş "înainte când îl scoteu pă mort din casă răsturnau scaunele pă care iera sicriu, amu încoardă on plic masa
ceic pă care îl pune".
58
Facem această precizare pornind de la realitatea din teren care confirmă alterarea credinţelor referitoare la puterea malefică a
morţii, ilustrată îndeosebi de acel complex cultural al "morţilor neliniştiţi" men~onat anterior. Este suficient să amintim semnalările lui
G.Ciauşanu privind numeroasele sesizări ale autorităţilor bisericeşti care făceau referire la situa~i frecvente în·care sătenii, pe fondul
unor decese succesive într-o perioadă scurtă de timp, procedau la dezgroparea celor consideraţi strigoi, respectiv moroi, într-un secol
XIX nu destul de îndepărtat de noi. Faptul că asemenea manifestări nu mai sunt actuale, devenind chiar anacronice se datorează modificărilor
care au afectat perceperea morţii, fiind vorba, în primul rând, de ceea ce numim astăzi "moartea medicalizată" (vezi Gh.Ciauşanu,
Supersti,tiile poporului român. .. , Bucureşti, 1914, nota VIII, pp. 404-407).
19
Inf. Marincaş Victoria, Bogdana.
13
14
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Ritualizarea Jocului în care este aşezat mortul precum şi noua pondere dobândită pe perioada prezenţei
acestuia în casă este marcată şi printr-un alt tip de manifestare specific comportamentului ceremonia!; locul
respectiv trebuia individualizat (datorită contactului direct cu trupul celui decedat) şi prin performări ce transcend
nivelul gestual, cu atât mai mult cu cât în tot acest timp moartea este o prezenţă personalizată (chiar dacă, aşa cum
subliniam anterior, actualmente ea este percepută mai mult într-o manieră religioasă, decât potrivit vechii acepţiuni
magice care accentua asupra potenţelor sale malefice). În consecinţă, se recurgea la o formă de manifestare ce
valorifica violenţa sonora ca o modalitate de îndepărtare a morţii, în condiţiile în care ceremonialul, în ansamblul
său, impunea o derulare a activităţilor desfăşurate în casă pe un fond silenţios (probabil sub influenţa bisericii,
cunoscute fiind tentativele succesive prin care se repudia orice fel de exteriorizare violentă a durerii 60 ) Ritul ce
răspundea acestei nevoi (provocarea unor zgomote puternice în scopuri apotropaice a fost frecvent semnalată în
studiile asupra funeraliilor specifice aşa-numitelor "societăţi primitive"), întâlnit şi actualmente în structura
ceremonialului dar cu accepţiuni uşor diferite, s-a concretizat în spargerea rituală a unui vas pe locul unde a fost
aşezat sicriu!; astfel" apa din care-I spăla o ţâpa la părău şi blidu ala îl pune sub copârşeu cu gura în jos; când iese
cu mortu din casă îl spa~e; zâce că să-I uiţi pă mort mai iute, cum s-o spart blidu, sau să să sparie moarte să nu-i
ducă şi pă ceilaJţi" . Fie că era vasul din care a fost spălat mortul (în aria investigată de noi nu practică "scăldarea
rituală" ci se recurge la spălarea pe jos, ritualul fiind mult diminuat) sau un alt vas, cei chestionaţi ne-au precizat
că acesta trebuia să fie vechi pentru a se putea sparge mai uşo~ 2 ; chiar dacă nu s-a păstrat în forma sa mai veche 63
şi locul de performare diferă în anumite situaţii, ritul, perpetuat astăzi nu neapărat ca o formă de profilaxie rituală
ci mai degrabă ca un element al tradiţiei thanatologice, are însă aptitudinea (pe care o are ceremonialul în ansamblul
său) de a linişti conştiinţa celor rămaşi că s-a făcut tot ceea ce se făcea din bătrâni (aceasta este motivaţia cea mai
frecvent întâlnită actualmente vis-a-vis de raţiunea diverselor practici).
Cea mai importantă dimensiune a ritualităţii funerare este indubitabil, aşa cum am văzut, imperativul
separării, efectuată nu oricum ci numai în condiţii avantajoase pentru ambele părţi implicate. Comportamentul
ritual ce corespunde acestei necesităţi include şi o altă componentă ce satisface stringenţa separării benefice;
adresându-se nu numai spaţiului locuit ci vieţii cotidiene în ansamblul său, dezlegarea rituală se impune ca o
condiţie ce premerge începutul călătoriei spre Jocul de rezidenţă postumă. Semantica actului ritual al dezlegării
glisează dinspre sfera magicului spre cea a sacrului oficializat, dar din ambele perspective intenţionaliatea care
stă la baza obiectivării actului vizează acelaşi scop al separării definitive şi îndeosebi irevocabile; legarea, în
forma materializată a nodului, respectiv verbalizată, a blestemului/afurisaniei, reprezintă un potenţial pericol şi
reclamă, la nivele de performare diferite dar complementare, îndeplinirea actelor ce asigură efectul invers; astfel,
într-o primă fază, pregătirea pentru drum este marcată de preocuparea familiei de a dezlega (sau a nu lega) piesele
de îmbrăcăminte, precum şi de substituirea celor care necesită noduri, într-o evidentă dorinţă de a anihila orice
legătură materială care ar putea împiedica desprinderea sufletului de trup, şi implicit ar face imposibilă integrarea
într-un spaţiu propriu destinului postum ("ceie lume"). Sfera simbolică acoperită de practicile rituale care au ca
suport actul înnodării, precum şi reversul său, este extrem de largă şi complexă; nodul este perceput în mod
simultan ca simbol al vieţii şi al morţii 64 . În contextul funeraliilor interdicţia înnodării, dublată, în plan secund, de
61

În Propovedania a patrasprazecea I. Zoba din Vinţ arăta că "îngrupăciunea cu cinste" se face "nu cu urlete şi cu vaiete
cum au deprins unii a face, ce cu întristare cuvioasă, cu dare de har, cu răbdare de pace, lăudând pre Dumnezău"; vezi I. Zoba
din Vint, Sicriu/ de aur. Bucureşti, 1984, p. 167.
61 Inf. Marincaş Ana, Huta.
62 Este foarte probabil ca o asemenea motivaţie să aibă şi raţiuni practice, în condi~ile în care desacralizarea accentuată a
ritualului a atras neglijarea unor aspecte altădată respectate cu stricteţe.
63 Dr. Vasilie Popp consemna obiceiul spargerii unei oale cu cenuşă fie pe locul unde a fost aşezat sicriu!, fie la mormânt,
explicaţia dată ritului flind corectată de I.Muşlea care îl consideră, alături de celelalte practici performate la scoaterea mortului din casă,
rit de separare cu valenţe apotropaice împotriva tendinţelor malefice ale sufletului. Spargerea unui vas la mof11!ânt pare să fi detenninat
o fom1ă derivată pe care am întâlnit-o consemnată într-un chestionar existent la Arhiva de Folclor Cluj: "oarecând am văzut şi io că spălje
on vas dă roata carului cu care-I duce la groapă, după ce să găta prohodu; alţî trăje de roata carului înapoi şi nu ducă norocu". Inf. Vid
Teodor, Plopiş, Mg. 2112 le.
64 Despre complexitatea semantică a nodului vezi Dic. de simb. al lui 1. Chevalier, p. 343-347.
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imperativul dezlegării funcţionează bivalent: din perspectivă ontologică asigură desprinderea dintr-o stare
determinată, fiind, în acelaşi timp, desinenţa legăturilor sociale întrerupte. Prin semnificaţiile pe care le incumbă
acest act se înscrie în categoria riturilor ce facilitează trecerea, şi, implicit, separarea: "când îl băga în sicriu îi tăie
cearceafu ăla care să pune păstă iei, ca să nu hie mut, şi când îl îmbrăca nu-i închie nimic, nici nasturii, să nu hie
legat, zâce că" 65 Necesitatea performării unui asemenea act ritual devine chiar mai stringentă în cazul tinerilor (a
celor morţi "înainte de vreme" dar nu neapărat numai a celor necăsătoriţi, imperativul fiind chiar mai îndreptăţit
pentru cei care au fost legaţi prin taina cununiei, fapt justificat de motivaţia ritului) întrucât se spune că la aceştia
"nu iera voie să aibă nimic legat, înbumbat, ca să să poată căsători celălalt care rămâne" 66 . Pornind de la credinţa
conform căreia "fiecare om după moarte va avea să facă o călătorie lungă şi ostenicioasă, până când va ajunge la
locurile de odihnă" s-a încetăţenit obiceiul de a pregăti mortul cu "cele mai trainice şi mai curate vestminte" 67 ;
paradoxal însă, în satele investigate de noi grija pentru a asigura o încălţăminte mai solidă (desigur este vorba de
vremurile în care interdicţia înnodării era respectată cu stricteţe, când nu putea fi vorba decât de opinci, situaţia
materială nepermiţând îngroparea defunctului cu cizme) nu este manifestă, iar acest fapt se datorează aceleiaşi
preocupări de a nu avea nimic legat. Astfel, "nu trăbă innodat nimic pă mort când îl îmbreci, nici bumbii nu
trebuiau întiotoraţi; dă dămult şi în picioare să puneu păpuci din pânză făcuţi de femei în casă" 68 Prezenţa acestui
accesoriu în componenţa recuzitei funerare (având în vedere utilizarea lor numai în scopul menţionat) demonstrează
impactul semanticii dezlegării asupra mentalului colectiv, cu atât mai mult cu cât pentru respectarea interdic~ei s-a
apelat la forme de substituire a elementelor de vestimentaţie caracteristice din timpul vieţii.
La nivelul performărilor religioase "molitva de dezlegare, respectiv dezlegarea de blestem şi afurisanie,
constituie partea cea mai importantă din slujba înmormântării" 69 şi se oficiază atât în componentele spaţiului
intim allocuirii din timpul vieţii (casa şi curtea), cât şi în noile unităţi spaţiale definitive pe care le induce moartea
ca fenomen al ultimei strămutări - cimitirul/ mormântul. Deosebit de interesantă şi relevantă pentru modul în care
mentalitatea folclorică situează imperativul despărţirii, respectiv separării, în spaţiul intimităţii este tentativa
nereuşită a clerului de a convinge oamenii să-şi aducă morţii la biserică pentru oficierea slujbei de înmormântare;
sursele bibliografice atestă faptul că "încă din sec. al IX-lea clerul cerea familiilor să-şi aducă defuncţii, înainte de
a-i înhuma, în biserică, pentru a li se face aici o rugăciune" recomandare refuzată însă cu obstinaţie "mai ales în
mediul rural" 70 Justificarea unei astfel de cereri din perspectiva învăţăturii ortodoxe este bazată pe ideea potrivit
căreia "după cum în biserică a primit botezul şi îmbisericirea, adică începutul vieţii sale în Hristos, se cuvine ca
lot aici săi se facă şi ultima slujbă, aceea care binecuvântează sfârşitul vieţii sale pământeşti şi intrarea pe poarta
veşniciei" Se pare însă că, pentru perioada în care cimitirul era situat în jurul sau în apropierea bisericii, traseul
conegiului funerar includea, în mod obligatoriu, lăcaşul de cult al satului, unde se oficia o scurtă slujbă72 Deşi
actualmente nici una din comunităţile investigate nu a conservat ca etapă distinctă a ceremonialului funebru
prohodirea mortului în incinta sacră a bisericii, în literatura de specialitate se regăsesc referiri clare la această
practică; Sim. FI. Marian, consemnând bocetele specifice drumului spre cimitir, concluziona: "astfel se petrece
fiecare mort, până ce intră în biserică, unde i se face prohoduf'n De asemenea, într-o prezentare detaliată a
71
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Inf. Bea Maria, Fildu de Jos.
Inf. Badea Nina, Dragu.
67
Sim. FI. Marian, op.cit., p. 49.
68
Inf. Borciu Lucreţia, Drighiu.
69
Credin,ta ortodoxă, p. 399.
70
O. Drimba, Istoria culturii şi civiliza,tiei, Bucureşti, 1998, voi. II, p. 318.
71
Credinţa ortodoxă, p. 298.
72
Într-o încercare de a reconstitui, pe baza vechilor surse bibliografice, scenariul ritual al înmormântării din Evul Mediu până la
începutul sec. XIX I.Chiş Şter arăta că "drumul mortului spre cimitir trece oricum pe la biserică (şi în cazul în care nu este ingropat în
ţinlirim), unde se face o scurtă slujbă''; vezi I.Chiş Şter, Credin,tele şi rituri/e de înmormântare în Evul Mediu românesc, în AAF, XVXVII. p. 271.
73
Sim. FI. Marian, op.cit., p. 186. Există însă şi infonnaţii care atestă faptul că numai în anumite situaţii se apela la o asemenea
eractică; astfel, G.I.Pitiş arăta că numai "când e ploaie mare, frig ori vifor, îl bagă în biserică, de nu îl slujeşte lângă groapă" (G.I.Pitiş,
lngropăciuni. Perşani, în Convorbiri literare, XXVII, 1893, p. 352).
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ceremonialului funebru specific zonei Go~ului de nord E. Bernea descrie modul de desfăşurare al slujbei din
biserică, punctând dispunerea cortegiului precum şi performările rituale ce revin actanţilor principali 7 ~.
Se pune problema dacă renunţarea la această secvenţă se datorează reglementărilor juridice privind scoaterea
cimitirelor în afara aşezării; pentru Transilvania sec. XVIII sunt cunoscute decretele imperiale şi circularele
episcopale care cuprind o serie de recomandări privind înhumările, inclusiv imperativul plasării cimitirelor la
periferia localităţilor s. Este evident că impactul acestor măsuri (deşi efectele nu au fost imediate demonstrând
rezistenţa mentalului colectiv vis-a-vis de iniţiativele novatoare ce afectează sectorul vieţii spirituale) s-a concretizat
în forme noi ale comportamentului ritual, sau, mai degrabă, în forme diminuate prin abandonarea unor practici
precum cea a prohodului din biserică 76 De regulă, mutaţiile produse în structura ceremonialului de cult funebru
(şi nu numai), îndeosebi cele care vizează gestualitatea rituală, îşi găsesc raţiunea în schimbarea de mentalitate a
unei epoci impusă de societate la un moment dat printr-un cadru istoric şi social nou. Oricum situarea cimitirului
in proximitatea bisericii a însemnat, la vremea respectivă, una din acţiunile prin care aceasta se străduia "să dea
morţii publicitate pentru a spulbera spaima trezită de manifestările infernale şi pentru a preface acea clipă, acea
stare într-o trecere spre altă viaţă, într-un act de nădejde" 77 . Este evident că exilarea cimitirului la periferia localităţii
s-a facut din raţiuni profilactice, marile epidemii de ciumă impunând acest fapt ca pe o necesitate stringentă ce nu
mai ţinea cont de tradiţia reprezentărilor thanatologice. Fenomenul a avut însă un anumit impact întrucât a însemnat
izolarea spaţială a celor două lumi mai mult decât printr-un "hotar nevăzut". Ceea ce s-a păstrat însă este semantica
drumului spre cimitir care presupunea traversare a unui spaţiu public prin trecerea de la un loc privat (casa, patul)
la un alt loc privat (mormântul). Acest drum este marcat de locuri cu valenţe speciale în care sunt îndeplinite
anumite rituri; actualmente prevalează performările religioase dictate de slujba oficiată de preot. Astfel, drumul
este marcat de "opriri" sau "stări"al căror număr înainte era condiţionat de starea materială a familiei celui decedat.
Aceste "stări" păstrează astăzi doar dimensiunea lor religioasă, fiind vorba de locurile unde sunt plasate "răstănirile",
respectiv, obligatoriu, faţa bisericii. Punctele care girează tot acest drum sunt poarta casei, biserica şi intrarea în
cimitir, ele constituind, de altfel şi limitele între care se desfăşoară existenţa propriu-zis~ a fiecărui individ în
parte Practic, "ultimul drum" reiterează parcursul vieţii între momentele ei fundamentale: naştere, respectiv
moarte (aici se originează şi ideea potrivit căreia în întreaga sa existenţă omul este un călător). Sursele bibliografice
atestă faptul că asemenea opriri se faceau şi in locuri duplicitare, deschise unor posibilităţi bivalente, caracterizate
de ambiguitate, precum răscrucile şi podurile; în asemenea cazuri se încerca probabil o anticipare a drumului spre
"lumea cealaltă" care începea după depunerea sicriului în mormânt, iar rugăciunile rostite în asemenea momente
constituiau tot atâtea modalităţi de orientare benefică a sufletului pe traseul dificil ce urmează să-I parcurgă.
Există o corespondenţă directă între valoarea intercesivă a rugăciunilor performate la anumite intervale de timp şi
unele elemente ce intră în componenţa inventarului funerar, în ambele cazuri fiind vorba de necesitatea
"răscumpărării păcatelor", drumul spre lumea cealaltă fiind presărat cu obstacole a căror frecvenţă este proporţională
cu numărul acestora (respectiv gravitatea lor). Faptul că această corespondenţă se stabileşte între acte circumscrise
unor sfere de performare diferite (rugăciunea/sacrul oficializat, inventarul funerar/manifestare cu valenţe magice)
constituie un argument în plus pentru constatarea potrivit căreia comportamentul în proximitatea morţii aparţine
acelui "creştinism cosmic" care înglobează maniere proprii mentalului colectiv de asimilare şi sedimentare a
învătăturilor bisericeşti. Constituirea inventarului funerar derivă din reprezentarea morţii ca "ultim drum" şi se
7

E. Bemea, Moartea şi înmormântarea în Gorjul de nord, Bucureşti, 1998, p. 63-64.
Este suficient să consemnăm ceea ce se prevedea în punctul 9 al "Poruncii pentru rânduiala îngropărilor", decret imperial din
21 aug. 1788: "În aşezarea ţinirimurilor... aşa să se facă rânduiala ca ţintirimurile afară de sate sau oraşe să se puie şi ca nici un om, măcar
cine ar fi, în cripte sau împrejurul bisericii să nu se îngroape... "; vezi Gh.Brătescu, Grija pentru sănătate. Primele tipărituri de interes
med1cal în limba română (158/-1820},Bucureşti, 1988, p. 50.
76 O perspectivă de lucru foarte interesantă ar fi urmărirea modului în care scoaterea cimitirului din "inima" aşezării precwn şi
îndepărtarea de auspiciile sacrale conferite de proximitatea bisericii a influenţat formele de comemorare colectivă a memoriei decedaţilor;
de asemenea un alt aspect direct influenţat este cel al îngrijirii mormintelor, devenit mult neglijat în momentul in care liturghia duminicală
nu a mai constituit şi un prilej de a-ţi vizita morţii şi a sta de vorbă cu ei.
77 Ph. Aries, G. Duby, op.cit., vol. Il, p. 221.
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leagă de actul final care marchează separarea fizică definitivă a celui decedat de cei vii, înhumarea. Necesitatea
respectării stricte a ritualului, şi îndeosebi imperativul înhumării, sunt intim asociate valorizării pozitive a "marii
treceri" precum şi integrării fireşti în spaţiul postexistenţei; grija pentru îngroparea cadavruluj a constituit una din
preocupările majore manifestate în contextul diverselor sisteme de credinţe religioase (desigur acolo unde înhumarea
a reprezentat ritul funerar predominant): "s-a crezut că nu sunt primiţi în lumea subpământeană decât cei
înmonnântaţi după datină, cum se spune despre homericul Patrocle, care i s-a arătat lui Ahile în vis, rugându-1 să-i

înmonnânteze trupul, căci altfel nu putea intra pe porţile infernului, pentru că-I ţineau la distanţă sufletele celor cu
morminte78 . Aceeaşi grijă s-a perpetuat şi la nivelul "creştinismului folcloric", lipsa mormântului fiind percepută
ca o situaţie cu repercursiuni nedorite nu numai sub aspect comunitar, ci chiar macrocosmic79 Fără a insista
asupra valenţelor cimitirului perceput ca loc al ultimei strămutări (o vom face într-un alt studiu) şi staţie terminus
pentru călătoria pământeană a fiecărui individ, se cuvine să amintim unitatea spaţială care va prelua atributele
spaţiului locuit din timpul vieţii. În genere, imaginile constituite în jurul sicriului, perceput ca loc al descompunerii
şi dezintegrării elementului carnal, converg spre un motiv fundamental prezent atât în structura bocetului cât şi în
cea a verşurilor; acela a unei case lipsite de elementele esenţiale care asigură comunicarea şi, implicit, socialitatea
vieţii cotidiene. Mai mult chiar se insistă asupra uniformităţii acestei ultime locuinţe, moartea fiind marele egalizator,
anulând diferenţele sociale, îndeosebi pe cele care privesc situaţia materială. Indubitabil că o asemenea viziune a
fost sedimentată sub influenţa mesajului creştin, motivul morţii care nu cruţă pe nimeni indiferent de poziţie
socială sau vârstă constituind un leit-motiv pentru constructele retoricii funebre; iată, de exemplu, modul în care
moartea reduce o existenţă calitativă la o reprezentare cantitativă: "Se trudeşte omu-n lume/ (... )/ Pentru trei
scânduri de brad/ şi-o cruce de lemn la cap/ şi morminte de trei coţi/ Asta-i averea la toţi" 80 . Aceeaşi imagine a
spaţiului privat al morţii este surprinsă într-un bocet din Almaş, rostit la moartea unui copil: "Măi Vasile ţucu-te/
Mândră casă ţi-ai facut/ Fără uşi fără fereşti/ Pe mamă-ta să n-o mai vezi" 81 .
Dintr-o altă perspectivă, ce completează imaginea sicriului ca loc al ultimei rezidenţe, trebuie subliniat
faptul că el devine spaţiu personalizat prin trăsătura comună ce uneşte obiectele inventarului funerar; tot ceea ce
se depune alături de mort au aparţinut acestuia în timpul vieţii, dar nu marchează în mod necesar o strictă
individualizare a decedatului. Fiind de regulă obiecte utilizate în mod cotidian, respectiv obiecte ce definesc
statutul de "călător" atribuit sufletului în perioada imediat următoare înhumării, constituirea inventarului funerar
urmează principiile vechiului complex cultural derivat din natura angoasantă şi obscură a morţii ca fenomen, şi
anume perspectiva terifiantă a unei posibile reîntoarceri literalmente nedorită. Configurată ca un veritabil apotropeu,
depunerea diverselor obiecte în sicriu asigură o relativă familiaritate unui spaţiu perceput, prin natura sa, ca
respingător şi odios. Referitor la imaginile create în jurul celor două unităţi spaţiale specifice morţii, şi anume
sicriu) respectiv mormântul, trebuie menţionat faptul că retorica funebră şi iconografia religioasă au contribuit în
mod hotărâtor la accentuarea djmensiunii macabre ale acestora. Odată cu perceperea individualizată a morţii se
produce transferul centrului de greutate, astfel că preocupărilor predilecte pentru mântuire, respectiv judecata
particulară, de care se legau în principal reprezentările thanatologice, li se substituie imaginea terifiantă a
descompunerii cadavrului menită să inducă un sentiment de teamă absolut discordant în raport cu atitudinea de
familiaritate specifică comprehensiunii morţii colective82 . Relevant, în acest sens, este îndemnul cuprins în
Rânduiala înmormântării mirenilor, unde, în spiritul unui veritabil memento mori, se spune: "Veniţi urmaşii lui
limbă latină (Tertulian. Despre suflet), Bucureşti,l98l, p. 331.
Referindu-se la acest aspect T.T. Burada arăta că după credinţa românilor "chiar elementele lumii acesteia se tulbură când
rămâne vreun om neîngropat" iar "sufletul celui neîngropat nu poate merge la locul de odihnă, hotărât de Dumnezeu, ci rătăceşte
necontenit în timp de mai mulţi ani pe unde i s-a mistuit trupul''; vezi T.T. Burada, op. cit., p. 21 ).
80
Inf. cantorul Bujor Isaia, Sfăraş.
81
Preluat din Monografia comunei Almaş.
82
Realizând o radiografie detaliată a evoluţiei atitudinilor în faţa morţii în contextul creştinismului apusean Ph. Aries arăta că "la
sîarşitul Evului Mediu moartea nu mai însemna deces sau trecere, ci sfărşit şi descompunere"; ca atare fenomenul fizic al morţii va
prevala asupra reprezentărilor eshatologice. Desigur, pentru spaţiul ortodox asemenea reprezentări sunt mai târzii iar notele terifiante
sunt mai puţin accentuate; vezi Ph. Aries, op.cit., p. 175.
is
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Adam, să vedem pus în pământ pe cel după chipul nostru, dezbrăcat de toată frumuseţea, topit în mormânt,
putrejune viermilor, de întuneric stricat, de pământ învelit, pe care lăsându-1 acoperit, lui Hristos să ne rugăm ca
să-i dea odihnă în veci" 83 Asumarea socială a morţii (concretizată prin performarea secvenţială a ritualului funerar),
specifică societăţilor tradiţionale, se va subsuma treptat unui alt tip de percepere şi valorizare a finitudinii umane
impus de tendinţele unei modernităţi scientiste şi profund raţionaliste, prin care moartea devine "o interdicţie
majoră", reclamând un spaţiu alienat, lipsit de încărcătura intimităţii . Chiar dacă această ultimă accepţiune a
morţii este proprie îndeosebi societăţilor urbane, modernitatea a afectat în general reprezentările thanatologice
printr-un fenomen ale cărui consecinţe au fost denumite "medicalizarea morţii". Exemplul cel mai elocvent îl
constituie poezia ceremonială a obiceiului în care se regăsesc adeseori "blesteme" la adresa medicilor şi a neputinţei
lor în faţa morţii. Mai mult, aceştia sunt percepuţi ca agenţi distructivi, în măsura în care demersul lor eşuează;
oricum postura în care ei se situează este nefavorabilă, pentru mentalul colectiv spitalizarea fiind semnul unei
situaţii grave care poate atrage după sine cea mai nedorită perspectivă: "moartea printre străini" Aceste creaţii
exprimă şi scepticismul omului de la ţară vis-a-vis de puterile limitate ale medicului şi ale ştiinţei în genere într-o
lume în care soarta omului nu poate depinde decât de graţia divină. Iată un asemenea exemplu, ce aparţine aceleiaşi
"bocitoare" din Bogdana şi continuă compoziţia prezentată mai sus:
"În cela rău ai picat
Pă la doctori te-am purtat
Şi la Cluj şi la Zalău
C-am gândit că-i ave leac
D-ai avut o boală aşe
De n-o fost leac pântu ie
Cancer boală fără leac
La mulţi le mai dai de cap
Din câţi doctori îs în lume
Nu ţi-o găsit leacu nime
De când leacu-i pă pământ
Pântru tine tăt nu sînt
84

85

Mânce-te truda doctor
Că nu ţî milă de om
De om tu habar nu ai
Numa cu cuţitu-l tai
Că pică omu la rău
Trăieşte viaţa cu greu
Sănătate din potică
Nu plăteşte mai nimică
Sănătate cumpărată

Tăt

nu-i de-ajuns niciodată
Sănătate de la Cluj
Hiaba o iei că nu-i de-ajuns".
Micul Molitfelnic, p. 249.
Modernitatea, respectiv modernizarea reprezentărilor thanatologice a transformat moartea într-un fenomen angoasant, ~punând
abandonarea vechilor tipare ale unei morţi ce fusese anterior "îmblânzită" pentru ceea ce Ph. Aries numea "moartea sălbatică". In acelaşi
sens C. Bernard aprecia că "refuzul de a suporta emoţia fizică provocată de vederea morţii, importanta acordată corpului şi declinul
concepţiilor spirituale converg spre a face din moarte nu un rit de trecere, ci un eveniment pe care îl ascundem şi care se derulează, ca o
regulă generală, departe de casă" (P. Bonte, M. lzard, Dic,tionar de etnologie şi antropologie, laşi, 1999, p. 444).
85 G. Kligrnan, op.cit., p. 134.
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care s-au produs asupra modalităţilor de percepere şi valorizare a morţii nu au influenţat neapărat
nucelul ceremonialului funebru (aşa cum este performat actualmente în mediul rural), dar au determinat fie
opacizarea unor secvenţe, fie o percepere a fenomenului sensibil diferită de cea anterioară şi condiţionată de
inserţia unor elemente rezultate din progresul firesc al existenţei cotidiene. Dacă la nivel gestual ceremonialul a
fost conservat într-o măsură mulţumitoare, nu acelaşi lucru se poate afirma atunci când ne raportăm la ansamblul
credinţelor care au generat diverse forme de manifestare şi pe care le acopereau semantic. Procesul se datorează
în bună parte şi numeroaselor intruziuni ale bisericii prin care s-a încercat conferirea unei dimensiuni eminamente
religioase în detrimentul practicilor cu un pronunţat caracter magic. Imagologia lumii de dincolo, influenţată
puternic îndeosebi de apocrifele religioase apocaliptice care au\circulat masiv în mediul rural, a impus forme de
manifestare specifice pliate pe această fundamentală percepţie a morţii ca "ultim drum".

DEATH PHENOMENON IN THE HOUSE. RITUALS AND SPACE PERFORMANCES
(Abstract)

This study try a brief analyze of a particular situation death establishes, surnamed "Death Phenomenon in
the House". The collective sensitiveness felt as an internat need the practices insi de home, an intimate space. This
need w::.s born as a benefit for the one who leaves and also for those who remain in the house. The rituals we
reffered to belong to the apotropic elements revealed by a better receive ofthe "Great Passing". The appropriate
places for the funeral ceremony got an affective charge, becoming humanized and they are integrated into the
"border places". The presence of death and its imminence determines a new distribution ofthe intimate space, the
ritual center (the fireplace in ordinary life) being transferred to "the most beautiful and decorated room", as a
special place for honor.
In the same time we paid attention to the ritual behavior as it is related to the new connotations ofthe place.
Without having in mind to exhaust ali the aspects ofthe death as the "Last Way", we tried to put to light the most
important problems ofthe idea ofDeath phenomenon in the house. We tried to present an up-to-date funeral cult
ceremony using the bibliographical sources on this aspect. We considered this study to be worth because it tries to
reveal the changes in tradition.
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Regimul spatial al ierburilor magice
în
credintele populare româneşti

Irina NEMETI

Problematica spaţiului, alături de cea a timpului, a fost frecvent abordată filosofic, sociologic cât şi istoric.
Demersul etnologic, la rândul său, poate completa informaţia oferită de celelalte domenii ştiinţifice. În cazul
românesc, cercetarea spaţiului se impune pentru cunoaşterea mentalităţii satului tradiţional.
Încadrâdu-se în această problematică mai amplă, lucrarea de faţă îşi propune să trateze determinările spaţiale,
specifice satului românesc, din perspectiva botanicii magice.
În societatea tradiţională, spaţul este o reprezentare, o concepţie care detennină o serie de reacţii specifice în
comportamentul oamenilor. El devine o categorie şi o formă de explicaţie care fundamentează o viziune asupra vieţii 1.
În cercetarea spaţiului trebuie avute în vedere, ca principale probleme, reconstituirea spaţială a lumii şi
natura şi formele spaţiului Depăşind şi completând interpretările lui Mircea Eliade şi Lucian Blaga, cercetările
ulterioare, în special ale lui Henri H. Stahl şi Ernest Bernea, au conturat spaţiul satului românesc ca fiind discontinuu
şi nu liniar, alternând zone sacre şi zone profane, cuprinzând diferenţieri şi limite care nu permit continuitatea Un
întreg sistem de acte rituale marchează limitele şi permite, ca şi în cazul timpului, trecerea dintr-un loc în altuP.
Spaţiul satului are ca principală unitate -locul. Acesta este reprezentat ca un dat concret, cu însuşiri proprii,
definit prin calitatea lui specifică în datele lui materiale şi spirituale4 . Printre datele lui materiale se numără şi plantele
magice şi medicinale. Valorificarea spirituală a acestora se înscrie în datele spirituale specifice locului respectiv.
Plantele care compun farmacia şi bucătăria magică urmează caracterizarea spaţiului, delimitările şi
determinările sale şi totodată contribuie la acestea. Caracterizarea generală - loc bun, loc rău se dublează în
botanica populară prin existenţa plantelor bune şi rele. Lărgind cele două categorii bun-rău, se poate observa că
există locuri, respectiv plante, aducătoare de bine, aducătoare de rău, locuri/plante rodnice şi nerodnice, locuri/
plante cu calităţi pozitive, cu calităţi negative5
Aşa cum unele locuri sunt sfinte, şi plantele pot fi sfinte; ele aparţin creaţiei dumnezeieşti, aşa cum plantele
rele sunt creaţia Dracului6 . În unele cazuri plantele devin sfinte sau "ale Dracului" în funcţie de atitudinea lor într-un
episod mitic. Salcia o ajută pe Maica Domnului şi devine sfantă, Floarea Pătimirii îi face lui Isus o altă cunună
peste cea de spini şi devine sfantă, datorită relelor pe care le făcea, fata Dracului e transformată în "scaiul dracului
de munte" sau "sita lele lor" etc. 7 Prezenţa lor în anumite locuri le conferă, acestora din urmă, valori pozitive sau
2

E. Bemea, Spa,tiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, 1997, p. 15-18; H.H. Stahl, Eseuri critice despre cultura
1983, p. 195-198.
2
E. Bemea, op.cit., p. 19.
3 H.H. Stahl, op.cit., p. 194-197; E. Bernea, op.cit., p. 111; L. Blaga, Spa,tiul mioritic, Bucureşti, 1994; idem, Trilogia cosmologică
(Diferen,tialele divine}, Bucureşti, 1997, p. 136-141; M. Eliade, Sacrnl şi profanul, Bucureşti, 1995, p. 21-60.
4
E. Bemea, op.cit., p. 23.
5 Ibidem.
6 Legendele florei, Bucureşti, 1994, p. 47-51, 212-244; Antoaneta O!teanu,Metamorfozele sacrului, Bucureşti, 1998, p. 259-260;
C. Drăgulescu, Teresia B. Tătaru, Legende botanice creştine româneşti, Baia Mare, 1998, p. 1S-26, 41-51, 57-74, 94-101.
7
Ibidem, p. 47-121, 196-200.
1
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negative. Flora a primit amprenta sensibilităţii religioase aşa cum o ilustrează numele de plante cu semantică
religioasă ("Lemnul lui Dumnezeu", "Lemnul Domnuli", "Cămaşa lui Dumnezeu", "Iarba Tatălui", "Curelele de
opinci ale Domnului Christos", "Mâna Maicii Domnului", "Părul Maicii Domnului", "Părul Sfintei Marii", "Poalele
Maicii Domnului", "Păpucii Maicii Domnului", "Troscotul Maicii Domnului", "Floarea Pătimirii", "Florile
Paştilor", "Floarea Sfintei Treimi", "Mătura Raiului", "Rugul Raiului", "Golgota" sau "Coroana lui Isus",
"Prescurele", "Iarba Sfântului Ioan", "Sânzienele", "Roua cerului", "Roza Ierihonului", "Trâmbiţa morţilor",
"Urechea lui Iuda" etc.), anecdotica cu rezonanţă religioasă legată de viaţa şi originea plantelor, participarea
plantelor la istoria cristi că practici şi credinţe ale calendarului creştin care încorporează plantele 8 . Multe din
plantele utile omului sunt creaţia Domnului. Unele dintre ele au crescut în locul sfânt de sub crucea lui Isus9 iar în
spaţiul satului românesc se plasează intra muros, în spaţiul sfinţit şi protejat de rele: viţa de vie, grâu!, unele plante
medicinale.
Religia populară uneşte organic lumea biologică, cosmică şi astrală. Astfel, asupra plantelor s-a exercitat
un transfer de identitate umană, religioasă, ele fiind antropomorfizate şi sacralizate. Plantele îşi au locul lor activ,
bine determinat într-un sistem complex ce cuprinde personaje divine şi mitice, ale căror nume le poartă uneori.
Sunt folosite în ceremonii specifice legate de anumite momente calendaristice, patronate de aceleaşi personaje,
ori în practici îndreptate împotriva acţiunilor nefaste ale acestora. Toate aceste elemente: plante, personaje
supranaturale, ceremonii, practici rituale se încadrează în spaţiu în locuri comune pe baza caracteristicilor lor
comune. Ele sunt elementele care compun un loc, având imprimate caracteristicile acestuia şi, în acelaşi timp,
contribuind la realizarea acestor caracteristici.
Plantele întâlnite cel mai frecvent în credinţe şi diverse practici sunt: aJunul, busuiocul, grâu!, leuşteanul,
mătrăguna, mutulica = mătrăguna mică, pelinul, peliniţa, sânzienele, usturoiul. Mai rar apar şi avrămeasca, boreţul,
bozul, breabănul, calapărul, cicoarea, ciumăfaia, cornul, curpenul, feriga, frăsinica, iedera, izma, limba boului,
limba oii, limba mielului, macul, măselariţa, mutătoarea, odoleanul, omagul, orbalţul, plopul tremurător, rozmarinul,
salcia, scaiul, socul, stejarul, şerpânţa, talpa gâştei, teiul, tisa, trandafirul, verbina, urzica 10 . Multe dintre ele sunt
cunoscute şi sub alte nume, legate de personajele mitice care le patronează sau de practicile şi credinţele în care
sunt implicate: "coarda !elelor", "Muma Pădurii", "Muma Ploii", "Năluca", "Sânziene", "Drăgaice", "Zânioară",
"Mânecătoare", "iarba vântului", "iarba fiarelor", "iarba hoţilor", "buruiana vieţii", "iarbă de rouă", "iarba lăptoasă",
"laptele cucului", "Doamna Pădurii", "iarba pădurii", "Împărăteasa ierburilor", "cireaşa lupului", "lumânarea
Dracului", "ciurul Zânei", "sita Zânei", "sita lele lor", "scaiul Dracului de munte" 11 .
Din punctul de vedere al spaţiului, aceste plante se localizează atât intra muros (nu doar vatra satului ci tot
ceea ce se află între hotarele satului) cât şi extra muros. Ele aparţin unui anume loc nu doar prin faptul că ele cresc
acolo ci şi prin patronarea lor de către personaje specifice locului respectiv, ale căror activităţi şi intervenţii se
leagă de acel loc.
Mentalitatea tradiţională separă clar satul de spaţiul din afara satului. Locul pe care îl ocupă satul (vatra
satului şi terenurile agricole aparţinătoare) este un loc bun. Are în centru biserica care asigură prezenţa lui Dumnezeu
şi a sfinţilor, fapt care îndepărtează duhurile rele. Casele, curţile sunt şi ele locuri bune, sfinţite de preot, apărate
de câte o icoană şi o candelă. Câmpurile, mai îndepărtate de centru - deci mai expuse primejdiilor, sunt şi ele
protejate prin ceremonii şi elemente apotropaice. Acesta este locul aflat în stăpânirea omului, unde el îşi desfăşoară
activităţile zilnice, unde cresc sau sunt cultivate plantele binefăcătoare.
Spaţiul de dincolo de hotarele satului este un loc nefamiliar omului, neprotejat, populat de personaje care
sunt de obicei răuvoitoare omului, de fiare sălbatice, propice întâmplărilor primejdioase, hoţilor, apariţiei comorilor,
D. Radosav, Sentimentul religios la români. O perspectivă istorică (sec. J..17I-..fX), Cluj-Napoca, 1997, p. 300-302.
Ibidem, p. 302; M. Eliade, Meşterul Manole, Iaşi, 1992, p. 221.
10
V Sutură, Enciclopedie de etnobotanică românească, Paris, 1988; T. Pamfile, Dragostea în datina tineretului român, Bucureşti,
1998, p. 22-24.
11
M. Imtifă, Cartea Vâlvelor. Cluj-Napoca, 1982, p. 67; R. Vulcănescu, Mitologia română, Bucureşti, 1985, p. 414-415; M.
Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Bucureşti, 1980, p. 206; LA. Candrea, Iarba fiarelor. Studii de folclor, Bucureşti, 1928, p. 3849: Marianne Mesnil, Etnologul între şarpe şi balaur, Bucureşti, 1997, p. 187-192.
8
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practicilor malefice şi plantelor specifice acestora. În interiorul satului pot apărea însă elemente specifice locului
extra muros, în special personaje supranaturale. Imixtiunile lor în locul intra muros se leagă de anumite sărbători,
momente calendaristice care le sunt specifice, practici vrăjitoreşti. Ele apar în locuri care, deşi aparţin satului,
sunt considerate rele sau primejdioase: răscruci de drumuri, poduri, case părăsite, malurile apelor, mai rar pe
câmpuri sau la hotare. La fel, plantele rele aduse din afara satului pentru practici vrăjitoreşti sunt folosite de
regulă în aceste locuri. Exceptând locurile care sunt "rele" în topografia oricărui sat, datorită poziţiei specifice pe
care o ocupă, există locuri care pot deveni rele în urma intervenţiei unor fiinţe demoni ce ori în urma unei intervenţii
umane: dansul Ielelor, masa Ielelor, ori o crimă, o nelegiuire săvârşită de om. Plasarea locului respectiv în categoria
spaţiilor cu valenţe negative se generalizează la nivelul tuturor elementelor componente ale locului respectiv.
Plantele existente acolo devin rele, otrăvitoare, cele medicinale îşi pierd calităţile vindecătoare sau, apar plante
specifice care semnalează că acel loc este rău.
Separând locul bun de locurile rele, hotarul are o încărcătură magică specială 12 El este o prelungire a
satului, limita vieţii satului şi a oamenilor acestuia. Închide o lume "umană", apropiată, familiară şi deschide una
necunoscută şi primejdioasă. Fiind un punct de întâlnire/separare a două locuri fundamental diferite preia şi
îmbină caracteristicile amândorura. Este un loc unde îşi fac apariţia personaje demonice, se fac jurăminte, un loc
bun pentru acte rituale, magicen Toate acestea sunt dublate de corespondenţe botanice. Plantele care cresc aici au
calităţi magice şi vindecătoare sporite. Unele plante considerate în alt loc obişnuite, capătă aici valorificări noi,
speciale. Marcarea hotarelor se face cu ajutorul pietrelor, a unor ţăruşi dar şi cu ajutorul unor plante. Delimitările
făcute în interiorul satului, marcând limitele proprietăţilor, folosesc ca plantă de demarcaţie sângerul. Crengile de
sânger desfrunzit semnalează interdicţia pătrunderii în locul respectiv, planta având puterea de ''a poci" 14 . O
situaţie aparte se observă şi la graniţa dintre lumi căci trecerea în "lumea cealaltă" este mijlocită de o plantă ori de
trunchiul unui copac. Cel mai adesea, "vehicolul" care realizează trecerea este "buşteanulle/e/or" 1 s
Interesant de discutat, în acest context, este ritualul culegerii şi folosirii mătrăgunei (un scenariu similar
apare şi în cazul altor plante magice şi medicinale) 16 . Toate aspectele generale ale problemei relaţiei spaţiu-plante,
pot fi observate şi exemplificare în acest caz.
Planta creşte în general în pădure, deci în afara spaţiului locuit de oameni (poate apărea în grădini fiind însă
un semn rău, prezenţa ei acolo aducând în preajma oamenilor primejdiile spaţiului pe care ea îl reprezintă; este
protejată acolo prin interdicţia de a fi culeasă, altfel moare fata sau femeia din gospodăria respectiv'ă 1 1).
Culegerea acestei plante miraculoase se realizează pe baza unui scenariu ritual care abundă în precauţii şi
inversiuni ale regulilor comportamentului uman obişnuit, suferind multiple condiţionări magice de loc, timp,
îmbrăcăminte, comportament, gestică 18 . Se culege noaptea sau în zori, înainte de cântatul cocoşilor, timpul specific
practicilor vrăjitoreşti, acţiunii duhurilor şi personajelor malefice, timp fundamental opus zilei- timpul activităţilor
omului şi vieţii satului. Fetele care o culeg se poartă într-un mod cu totul neobişnuit faţă de comportamentul lor
zilnic. Ele mimează actul sexual, deşi sunt fete fecioare; sunt goale şi despletite - ţinută nefirească dar atât de
apropiată de imaginea Jelelor. Planta se aduce în sat în secret, respectându-se interdicţii ale rostirii şi ale privirii,
ca orice lucru străin, din "afară". Este folosită în practici magice, străine şi ele satului şi credinţelor fireşti, în
intenţia de a influenţa desfăşurarea normală a lucrurilor. Patronarea acestui sector magic revine aceloraşi personaje
care stăpânesc şi spaţiul culegerii mătrăgunei: Zâne, lele, Vântoase. Ele sunt şi stăpânele unui spaţiu temporal
specific, cel nocturn (prielnic magiei şi, în acest caz, culegerii mătrăgunei). Un spaţiu temporal mai larg le este de
A. Fochi, Datini şi eresuri populare la sfârşitul secolului al XIX-/ea, Bucureşti, 1976, p. 128; H.H.Stahl, Civilizaţia vechilor
1959, p. 11; Camelia Burghele, Hotarul satului. Receptarea valorilor multiple ale hotarului în societatea
tradi,tională în Revista Bistri,tei, XII-XIII, 1998-1999, p. 219-227.
13 E. Bemea, op.cit., p. 39-40; H.H. Stahl, Eseuri critice, p. 198-199.
14
H.H. Stahl, Eseuri critice, p. 17.
15 V. Kembach, Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti, 1995, p. 96-97.
16 M.Eliade, op.cit., p. 206-222; A. Oişteanu, Mithos & logos. Studii şi eseuri de antropologie culturală, Bucureşti, 1998, p. 40164; 1. Evseev, Dicţionar de magie, demono/ogie şi mitologie românească, Timişoara, 1998, p. 265-266.
17
Antoanela Olteanu, op.cit., p. 189.
18
A. Oişteanu, op.cit., p. 40.
12
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asemenea specific: perioada dintre Paşti şi Înălţare, perioada solstiţiului. Este un interval temporal în care activitatea
/elelor se dezlănţuie, apar şi sunt căutate comorile, totodată este timpul prielnic culegerii plantţlor medicinale
precum şi timpul culegerii mătrăgunei. Străine şi duşmane omului, cauza multor necazuri şi boli, Ief.ele sunt
asociate forţelor maleftce, "necreştine". Sunt prezentate în mitologie ca fiice ale lui Irod ori Rusalin Impărat,
19
făcând rău creştinilor sau, ca cele cinci/nouă fecioare ale căror candele nu s-au aprins la venirea mirelui Ele sunt
asociate ideii de "necreştin", "necreştinesc", simbolizând astfel lumea duhurilor, spiritelor, fundamental opusă
lumii umane, creştine, lumii satului.
Pentru a combate efectele intervenţiei nefaste a Jelelor asupra omului sau pentru a preveni acţiunile lor, se
utilizează o serie de plante specifice în acest caz, spaţiului intern al satului: usturoi, pelin, peliniţă, leuştean, busuioc 20
Interesant în acest caz este şi scenariul prezentat de descântecele folosite pentru a vindeca afecţiunile provocate de
lele. Maica Domnului sau Sfanta Duminecă- personajele sfinte care se opun Jelelor, folosesc uneori, pentru a aduce
vindecarea, plantele apotropaice deja menţionate, plante specifice spaţiului uman 21 În acelaşi timp, boala sau
personajele care au cauzat-o sunt trimise în textul descântecelor, departe de spa~ullocuit de oameni, în spaţiul extra
muros 22 Personajele care se "opun" sunt reprezentante ale spaţiului intra muros (Maica Domnului, Sf. Duminică) şi
extra muros (le lele), fiecare folosind instrumentarul botanic specific spaţiului pe care îl patronează.
Spaţiul satului românesc funcţionează ca o compoziţie de locuri ale căror caracteristici şi funcţii diferă.
Aceste unităţi ale spaţiului pot fi observate, caracterizate şi delimitate şi cu ajutorul plantelor care cresc, sunt
culese şi utilizate acolo, în cele mai diverse practici. Ierburile magice şi medicinale se constituie în elementele
materiale ale unui anume spaţiu, semnificaţia lor spirituală incluzându-le şi printre elementele spirituale ale spaţiului
respectiv. În jurul plantelor se realizează un complex simbolic unitar combinând proprietăţi botanice reale şi
virtuţi imaginare, aflate în conexiune cu proprietăţile celorlalte elemente specifice locului (elemente geografice,
fauna, personaje mitice antropomorfe, momente calendaristice, obiceiuri şi sărbători). Tocmai de aceea ele constituie
o categorie botanico-miraculoasă 23 atât de specifică spaţiului satului românesc şi universului său spiritual.
Spaţiul satului este dublat de un spaţiu vegetal, prezent şi în cazul credinţelor altor popoare 24 . Acesta se
prezintă şi el ca un ansamblu de locuri diferite, marcate, delimitate prin hotare, având calităţi şi specificităţi
diferite care concordă cu locurile spaţiului satului respectiv.

A SPATIAL SYSTEMATIZATION OF MAGIC HERB IN ROMANIAN TRADITION
(Abstract)
This paper deals with the space problem in traditional Romanian village. A particular aspect has to be
mentioned: the spatial distribution of magic and medical herb. Spatial determination specific to the Romanian
village is also found in the magic Botany, for plants are some of the elements that constitute a place. They ha ve
the characteristics of the place and in the same time contribute to them. Plants are integrated into a complex
symbolic system that combines proper features and imaginary ones being connected to the characteristics of other
elements specific to the place (geography, fauna, mythic personages, sacred calendar).
L. Şăineanu, le/ele. Dânsele, ~an/oasele, Frumoasele, Şoimanefe. Măiestrele, Milostivele, Zânefe. Studiu de mitologie
Bucuresci, 1886; T. Pamfi1e, op.cit., p. 79-80, 260-267-271; S.Fl. Marian, Vrăji,farmece şi desfaceri, Bucureşti, 1893. p.
102-109, 171-172; M. Olinescu, Mitologie românească, Bucureşti, 1944, p. 441-460; A Fochi, op.cit., p. 59-61, 111, 121, 138-145, 197;
203, 258, 316-319, 369-370; D. Cantemir, Descriptiv Moldaviae, Bucureşti, 1973, p. 343.
20
Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credin,tele poporului român, 1, Iaşi, 1998, p. 426; V. Sutură, op.cit., p. 53, 34-37, 75-77;
LA Candrea. Folclorul medical român comparat, laşi, 1999, p. 262-264; M. Eliade, Ocultism, vrăjitorie ŞI mode culturale, Bucureşti,
1997, p. 105-106.
19

comparalivă,

S.Fl. Marian, Descântece poporane române, Suceava, 1886; E. Petrovici, Note de folclor de fa românii din ~alea At/lavei in
Anuarul Arhivei de Fofklor, IV, Bucureşti, 1942, p. 65-66; A Gorovei, Literatură populară, II, Bucureşti, p. 68-156.
22
A Gorovei, Folclor şi folcloristică, Chişinău, 1990, p. 174-176.
21
MarianneMesnil, op.cit.. p. 186-187.
24
Idem, Presentation în Les Pfantes et fes Saisons. Cafendries et Representations, Bruxelles, 1990, p. 15.
21
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REPREZENTĂRI. IMAGINAR

Imaginea oraşului
în
manuscrisele de cărţi populate româneşti
Meda Diana BÂRCĂ

Demersul de faţă îşi propune să reconstituie, pornind de la textele literare laice, care s-au bucurat de o largă
audienţă în spaţiul istoric transilvănean al secolului al XVIII-lea, imaginea oraşului prin evidenţierea modelelor
mentale proiectate asupra unor locuri necunoscute, dar atât de real reconstituite prin intermediul intimităţii textului.
Ca obiect al cercetării, manuscrisele de cărţi populare româneşti, de-a lungul timpului, au constituit apanajul
istoricilor literaturii 1, fiind doar un subiect atins tangenţiaF, până de curând3, de către istorici. Istoriografia franceză
a Şcolii "Analelor" a deschis şi în acest domeniu un palier nou de cercetare şi anume exploatarea textelor literare
din punct de vedere istoric, mai exact, fructificarea lor ca document istoric, tendinţă nouă concretizată metodologie
de Jacques Le Go:tr. Am optat pentru metoda structuralistă <<legoffiană>>, care stă paradigmatic la baza
interpretării textelor5 .
În studiul de faţă nu ne propunem o incursiune istoriografică. facem trimitere doar la câteva contribuţii: BP. Haşdeu. Cărple
poporane ale românilor în sec. XVI, în: Cuvente den bătrâni. voi. Il. Bucureşti. 1879 şi ed. din 1984; M. Gaster. Literatura populară
română, Bucureşti, 1883 şi ed. din 1983; Idem, Chrestomaţie română, voi. l, Leipzig. Bucureşti, 1891; N. Cartojan. Căr,file populare în
literatura română, vol. I-II, Bucureşti, 1929-1938 şi ed. din 1974.
2 N. Iorga, Faze sufleteşti şi cărţi reprezentative la români cu specială privire la legăturile "Alexandriei" cu Mihai r Îteazul, în:
Analele Academiei Române. Memoriile sectiunii istorice. Seria II. Tom XXXVII, Bucureşti, 1914-1915, pp. 545-599.
1 Amintim aici doar câteva dintre demersurile istoriografice contemporanbe şi ultracontemporane care \'izează căftile populare
româneşti: Al. Dutu. Cărţi populare" şi niveluri culturale, în: România literară, 1976, IX, nr. 25, p. 19; Jdem, Căr,tile de în,telepciune în
cultura română, Bucureşti. 1972; Jdem, Călătorii, imagini constante, Bucureşti, 1985, pp. 226-246; Jdem, Întoarcerea /w Marlin Guerre,
în: vol. Dimensiunea umană a istoriei, Bucureşti, 1986, pp. 91-108; Dom Radosav, Sentimentul religios la români, Cluj-Napoca, 1997,
pp. 34-45; Ovidiu Pecican, Troia, vene,tia, Roma, Cluj-Napoca, 1998.
4
Jacques Le Goff, Imaginarul medieval, Bucureşti, 1991, pp. 462.
5 Idem, Războinici şi târgove,ti cuceritori. Imaginea oraşului în literatura franceză din veacul al XII-lea, în vol.cit., pp. 278-322;
Jdem, O metaforă urbană la Guillaume d'Auvergne, în voi. cit, pp. 323-329.
1
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1. Modelul

oraşului-cetate

Unul dintre cele mai circulate texte de cărţi populare a fost Alexandria în care se conturează modelul
oraşului-cetate. În copiile păstrate, una dintre cele mai frecvente descrieri este a Atenei, oraşul antic care generic

se confundă cu cetatea. Alexandru Macedon, după încoronarea sa ca rege, începe cucerirea imperiului lui Darie
împărat Oraşul-cetate este sinonim, în acest caz, cu "regatul" 6 , cucerirea lui, a cetăţii, capătă astfel valenţe deosebite,
fiind o provocare pentru războinic, care se soldează întotdeauna cu distrugerea cetăţii, reliefându-se astfel antinomia
războinic-" cetăţean":

"Alina era cetate mare, fără seamă şi podobită cu podbolu miei şi era judecată de 12 filosoji" 7;
"Antina era mare şi împodobită cu toate podoabele şi ojudeca 12 sfetnici şi ţinea toate domeniile
e/ineşti şi lejudeca judecată dreaptă cu filosofii" 8•
"Şi Alina cetate era de mare şi împodobită şi înjrumuseţată cu toate fmmuseţile pământului şi ale
lumu.. ( . .. )"9 .
Cucerirea cetăţii îl determină pe Alexandru Macedon să exclame:
"Vai de cetatea ce o domnesc mulţi! (...) Şi cura sângele pre tate uliţile ca apa" 10 .
Abundenţa

epitetelor, care se referă la întinderea oraşului şi la faptul că este plăcut privirii, în descrierea
Atenei prin care autorul-copist încearcă să suplinească lipsa informaţiilor despre oraş, în afară de existenţa reală
a oraşului şi a formei lui politice de organizare, democraţia ateniană, relevă necunoaşterea realităţilor vieţii urbane,
fapt ce va suferi sensibile mutaţii în textele începutului de secol XIX.
2. Modelul cetăţii-femeie
Alături de Alexandria, Istoria Troadei a circulat în Transilvania încă de timpuriu, versiuni comprimate ale
acesteia fiind inserate în Alexandria. În copiile din miscelaneele păstrate din secolul al XVIII-lea 11 accentul este
pus pe desfăşurarea războaielor, oraşul Troia semnificând doar decorul unde se desfăşoară acestea. Începutul
secolului al XIX-lea aduce o mutaţie în sensul că în copia păstrată 12 oraşul ocupă un loc important, fiind descris cu
lux de amănunte. Astfel, după prima distrugere a Troiei, Priam începe refondarea oraşului:
"Şi făcură cetate foarte minunată şi mare, trei zile de lungă şi trei zile de largă. Iară înnălţimea
cetăţii era de 200 de coţi, iară porţile şi turnurile era foarte cu meşteşug făcute, cu multe feliuri de
marmuri împodobite şi cu musie scumpă poleite. Iară înnălţimea lor era de 300 de coţi şi acoperite
cu aramă. Cetatea aceasta avea şase porţi minunate. Împrejunt! cetăţii era şanţuri mari şi adânci,
zidită cu piatră polită pă dinlăuntru. Iară peste aceale şanţuri, împotriva lor, era făcute poduri de
piatră, iară pre marginea podurilor era turnuri foarte minunate împodobite cu multe feliuri de
marmuri şi poleite deasupra şi acoperite cu aramă poleită cu aur, care priatenilor arată întrare cu
bucurie şi cu dragoste, iară vrăjmaşilor le arată groaznică apropiare. Iară prin mijlocul cetăţii cura
un râu foarte frumos ( .. .). Iară în mijlocul cetăţii, deoparte de râu, împăratul Priam minunata sa
curte porunci să o zidească. Şi avea minunată poiată carea să numea !/ion, care palaturi era de 500

ldern, Războinici şi târgoveti cuceritori. Imaginea oraşului (... }, p. 284.
' Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Ms.4351. Alexandria, secolul al XVIII-lea (început). f. 20v.
8
Biblioteca ''Astra" Sibiu, CM 27. Alexandria, 1783, f. 24r.
9
Biblioteca Academiei Române. Bucureşti, Ms.rorn. 4646, Alexandria. 1788. f. 34v. Ni se pare binerneritată precizarea că
localizarea copierii manuscrisului în Moldova (vezi Mihai Moratu. Cătălina Velculescu, Bibliografia analitică a cărţilor populare laice.
Partea !. Bucureşti. 1976, pp. 79-80) nu se sutine, fiind infirmată atât de continutul însernnării (vezi Gabriel Ştrempel, Copiştt.
Bucureşti. 1956. p. 63), cât şi de caracteristicile grafice ale textului.
10
B.C.U. ''Lucian Blaga", Ms. 4351,Alexandria, f. 27v.
11
Biblioteca "Astra", Sbiu, CM 8, <Istoria Troadei>, 1714(?), ff. lr-33v; B.A.R., Bucureşti, Ms.rorn. 3399,Istoria Troadei
întru carea au împărăţit Priam, tatăl lui Parij, 1748, ff. 185r-198r; Biblioteca Muzeului "Oltenia" Craiova, Istoria Troadei întru carea
au împărăţit Priam, tatăl lui Parij, 1750(?), ff. 163r-177v; Biblioteca "Astra", CM8, Sibiu, Istorie pentru împărăţia lui Priam împăratul
Troadei. 1767, ff. lr-26r.
12
B.A.R.. Bucureşti. Ms.rom. 3381.Istoria Troadei, 1812, 132 ff.
6
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de coţ îrmalte şi erafăcute cu mare meşteşug, cu minunate săpături, cu aur şi cu musie şi cu marmuri
de multe feliuri împodobite şi cu aur curat poleite şi acoperite. Şi peste tot cu mare frumuseaţe
strălucia şi indemna pre toţi oamenii să privească lafrumuseaţa lor. Iară păreţii acelor palaturi pe
dinlăuntru era cu mare meşteşug împodobiţi cu aur şi cu argint şi cu musie scumpă. (. ..)Iară înlăuntru
cetăţii, împrejurul curţii împărăteşti, era făcute curţile prinţipilor şi ale boiarilor celor mari. Iară
uliţele cetăţii era făcute cu măsură şi foarte tocmite bine în care lăcuia mare mulţime de ostaş şi de
neguţători şi de tol feliul de meşteri foarte măestri: unii era zugravi, alţii săpători de chipuri minunate,
alţii vărsători de aw; alţii argintari, alţii fauri de aramă, alţii lucrători de za cu care să îmbrăca
ostaşii, alţii măsurători de hotară şi de tot feliul de meşteşuguri căte sânt pre pământ (...). Acolo să
izvodi întâi jocuri mângâioase, acolo să izvodi jocurile tavlilor ceale de grab' mânioase, jocurile
cărţil01; acolo tragedia, comedia, zicăturile şi muzica şi alte veselitoare zicături. (. ..) Nicăirea nu
scrie să fi fost, nici într-o împărăţie, altă cetate ca aceasta slăvită, mare şi înjrumuseţată ca ]roada
şi in toată lumea minunată, pre carea impăratul Priam o zidi să lăcuiască" 13
Descrierea oraşului pe verticală, cunoaşterea organizării interne a acestuia, dar mai ales prezentarea
categoriilor sociale care îl populează şi preocupările acestora, inclusiv cele legate de Joi sir, ne indică, spre deosebire
de secolul al XVIII-lea, că la începutul secolului următor epitetul în descrierea oraşului este dublat de cunoaşterea
mai adâncă a realităţilor vieţii urbane, a rolului economic al oraşului şi a habitatului acestuia. Acest model consacrat
la începutul secolului al XIX-lea este expresia unei semnificaţii reale care se leagă strâns de dinamizarea procesului
de urbanizare şi a creşterii rolului oraşului în viaţa economică locală.
Cucerirea Troiei de către greci şi implicit distrugerea acesteia are o dublă senmificaţie: cucerirea cetăţii, dar şi
a femeii apărată de aceasta şi simbolizând o dublă satisfacţie . Astfel, asupra cetăţii-femeie este translat modelul
biblic al imaginii femeii, acela de purtătoare a păcatului originar, deci distrugerea cetăţii se impune de la sine.
14

3. Modelul oaşului mirific
Mirajul Orientului şi-a pus amprenta asupra textelor cărţilor populare româneşti, prezenţa acestuia fiind
simţită în descrierea oraşelor Indiei lui Por împărat sau a Persiei lui Darie împărat în care abundă elemente ale
miraculosului şi ale fantasticului potenţate de faptul că oraşele deşi sunt plasate într-un timp istoric nu au o
identitate toponimică.
Alexandru Macedon ajunge la Ţara Mastridului, la curţile împărătesei Candachia Cleofila:
"Şi într-acea parte era o cetate pre un munte făcută. Aşa să ştii că era tot de piatri năstemate
zidită, fără var şi fără lut" 1\
"Şi întru acea ţară era o cetate intr-un dealul înnalt. Şi aşa era făcută, fără minciună, era toată
de auru şi de pietri scumpe, fără var şi fără pământ" 16 .
"Şi într-acea ţară era o cetate foarte minunată, într-un deal înnalt foarte. Şi era făcută acea
cetate, cu adevărat, tot poleită cu aur şi cu diamanturi împodobită făr' de var zidită şi făr' de
năsip" 11 .

Un alt

oraş

mirific este cetatea lui Darie:
era cetate lui Darie toţi păşreţii poleiţ cu aur şi era în patru cornure 4 paetri năstemate şi
lumina noapte ca şi zioa. Şi era 4 stălpi groş de marmure şi poleiţi cu aur şi de a/alte tipsii de aur, 10
păhare de aur, 20 linguri, 50 taere, 50 tot de aur şi de a/alte atâta, cât nici va fi văzut omul, nice va
fi auzit necheire" 18 .
"Şi

B.A.R.. Bucureşti, Ms.rom. 3381, Istoria Troadei, 1812, ff. 13r-15r.
Jacques Le Goff, Războinici şi târgoveţi cuceritori. Imaginea oraşului(. ), pp. 289, 296.
15
BCU ''Lucian Blaga", Ms.4351, Alexandria. f. 142r.
16 Bibiloteca "Astra", Sbiu, CM 27, Alexandria, f. 96r.
17
B.A.R., Bucureşti, Ms.rom. 4646, Alexandria, 1f. 117r-117v.
18 B.C.U. "Lucian Blaga", Ms.4351, Alexandria, 1f. 91v-92r.
13

14
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mirific este

potenţată

la maxim când este

descrisă

cetatea lui Por

împărat

din

Ţara

Indiei:
"Alixandru (. ..) întră în cetate şi şăzu În jilţullui Por împărat de aur. Şi atâta au văzut acolo
Alixandru că n-au mai văzul În toată lume nici la un împărat pre câţi au bătut el, căt au văzut la Por.
Că era palatele lui Pariu de lungi şi de lmgi, cât merge săgeata de patru ori prin palate. Şi era
păre,ti tot poleiţi cu aur şi cu pietre scumpe nastamate şi cu piatre mărgăritară împodobiţi. Şi era
deasupra planitelor lui făcut cer şi pre cer stele făcute cu meşteşug foarte mare şi luceferi. Şi era
făcute 12 luni şi umbla una după alta. Şi lunile era tot de aur şi era îngropate într-insele pietri
năstămate şi lumina ca soarele prin palate. Şi era făcute cu meşteşug mare că 1miile răsirie, aletele
apune, altele era amiazazi şi numai era intuneric prin palate, ce tot lumină. Şi era făcut soare şi
iarăşi cu meşteşug mare. numai dintr-o piatră scumpă. Şi acea piatră luminează tocma ca şi soarele
şi lumina noaptea ca şi zioa prin palatele lui Por împărat. Şi era făcut ceasornic de luni şi de zile
carile nu s-au mai pomenit tot cu pitre scumpe nastamate. Şi acela purta crugul soarelui şi a/lunilor
(...) cu mare meştiurşug. Şi sta deasupra planitelor lui şi ere pe gios pardosit tot cu diamant piatră
şi când merge omul se vide printr-acele ca prin oglindă. Dară altele carele nu s-au mai scris ai ce" 19
Dacă

în cazul modelului cetăţii-femeie imaginea materială a oraşului se constituia din elemente precum
piatra, arama, aurul, ceea ce îi conferă Troiei dimensiunea existenţei reale, imaginea materială a oraşului mirific
este reprezentată feeric prin pietre şi metale preţioase: nestemate, aur, pietre scumpe, diamant etc. Această notă de
ireal în descriere autorul-copist încearcă să o contrabalanseze, strecurând sintagme care să întărească veridicitatea
descrierii: "fără minciună", "cu adevărat", "cât nici va fi văzut omul, ni ce va fi auzit necheire", dar în acelaşi timp
să lase frâu liber imaginaţiei cititorului-auditor: "Oară altele nu s-au mai scris aice".
20

4. Modelul oraşului cu "dublă imagine"
Dacă în modelele prezentate anterior imaginea oraşului este exclusiv una pozitivă în jurul Babilonului se
cuantifică o dublă imagine. Prima imagine este pozitivă şi este reconstituită în textele romanului popular Alexandria:
"Şi atâta era de mare Vavilonul, cât trecea pre mijlocul lui apa Ejratului, mare era fără samă, cât
umbla cu corăbiile pre dânsa" 21
A doua imagine furnizată de texte aparţinând literaturii apocaliptice, de data aceasta negativă, este coroborată
şi de această dată cu imaginea femeii în accepţiunea modelului biblic al păcatului originar, şi anume Babilonul în
chip de "muere curvă"n
" Şi văzui o muiere şezând pre o hiară roşie plină de nume de hulă, având capete şapte şi coarne
zeace. Şi muerea îmbrăcată cu mohorât şi cu roşu şi poleită cu aur şi piatră scumpă şi cu
mărgăritoriuri, având păhar de aur în mâna ei plin fiind de urâciuni şi de necurăţia curvii ei. Şi in
fruntea ei nume scris: taină vavilonul cel Mare, muma curvelor şi urâciunilor pământului (. ..)" 2'Imaginea negativă a Babilonului este inspirată din Noul Testament şi anume din Apocalipsullui Ioan,
Cap.l7, 4,5:
"Muiarea cea curvă, sau Vavilonul îmbrăcat cu multe fealiuri de podoabe şi beată de sângele
Mucenicilor şedea pre fiară cea cu şeapte capete şi cu zeace coarne, care toate le spune aici ingerul.
Şi muiarea era îmbrăcată cu porfiră şi cu vison şi aurită cu aur şi cu piatră scumpă şi cu mărgăritarne,
având păhar de aur în mâna sa plin de urâciuni şi de necurăţia curviei sale. Şi in fruntea ei nume
scris: taină Vavilonul cel Mare, maica curviilor şi a spurcăciunilor pământului" .
24

B.A.R., Bucureşti, Ms.rom. 4646, Alexandria, ff. 108v-109v.
Jacques Le Goff, op.cit., p. 314.
21 Biblioteca Judeţeană "O. Goga", Cluj-Napoca, Ms.Alexandrie, Alexandria, 1741, f. 22r.
22 B.A.R., Bucureşti, Ms.rom. 4975, Semnele venirii lui Antihrist, 1780-1790, f. 87r.
23 B.A.R., Bucureşti, Ms.rom. 4975, Semnele venirii lui Antihrist, 1780-1790, f. 87r-v.
24 BCU''Lucian Blaga", BRV 595, Samuil Micu, Biblia, Blaj, 1795, pp. 241-242.
19

20
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Imaginea oraşului, în textele manuscriselor de cărţi populare româneşti, detectabilă prin patru modele
distincte, se constituie pe orizontală dinspre real, reprezentat de modelul oraşului-cetate şi modelul cetăţii-femeie,
spre imaginea fantastică, ireată simbolizată prin modelul oraşului mirific. În ultimul caz, modelul oraşului cu
"dublă imagine" interferează cu tema oraşului ce se regăseşte in Noul Testament. Relevarea imaginii oraşului în
manuscrisele populare are o dublă semnificaţie: una de suprafaţă, pe orizontală, adică o călătorie imaginară a
cititorului-auditor in locuri reale/ireale şi una profundă, adâncă, pe verticală, anume acomodarea acestuia cu
realităţile vieţii urbane.

THE IMAGE OF THE CITY IN THE MANUSCRIPTS OF
ROMANIAN FOLK BOOKS
(Abstract)
This paper deals with a historical interpretation oflay texts, paying attention on the image ofthe city in the
manuscripts of Romani an Folk Books in Transylvania during the Eighteenth century and the beginning of the
Nineteenth century. The author had in mind two categories of texts: the knaight novel (Alexandria and The
History ofTroada) and the apocalypse literature (Semnele venirii lui Antihrist). On this respect, the study managed
to reconstitute four models concerning the image of the city: as a fortress, the model of the fortress as a woman,
the wonderful city and the city having a "double image". The image ofthe city has a double significance: one at
the first level, viewed as an imaginary travel ofthe reader in real 1unreal places and the other at the second level,
in profoundness deal ing with the re ader accommodation to the realities of urban life.
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ale elitelor transilvănene

în rela~iile
călătorilor străini

prin

spa~iul

românesc: 1683-1789
Mihaela GRANCEA

Călătorii străini prin spaţiul românesc, chiar şi cei din secolul al XVIII-lea abordează de prea puţine ori
aspectele societăţii transilvane legate de viaţa privată şi de mentalităţile specifice elitelor; interesul se concentrează
asupra populaţiei urbane şi a multiconfesionalităţii sale; călătorii din a doua jumătate a secolului observă cu
insistenţă şi cadrele tradiţionale, dar şi pe cele instituţionalizate ale lumii rural (statut socio-economic), identităţi
culturale, religiozitate, relaţii interetnice).
Cei mai mulţi dintre călătorii care au vizitat Transilvania şi au descris realităţile specifice zonei proveneau
din spaţiul central-european sau din zona occidentală a lumii protestante, deci din arii socio-confesionale în care
nobilimea nu creează societăţi dilematice (ca în cazul Franţeil) datorită unor opţiuni socio-economice şi politice
puternic diferenţiate şi conflictuale. Pe de altă parte, nici elitele transilvane, chiar şi-n perioada stării de confruntare
dintre filoaustrieci şi antihabsburgi, nu au creat mari provocări care să intereseze mediile oficiale occidentale mai
puţin implicate în competiţia austro-turcă pentru Transilvania şi Banat. Din această perspectivă, nobilimea maghiară
îndeosebi, precum şi patriciatul săsesc sunt neinteresante pentru observatorii străini. Chiar şi când relatează despre
contactele pe care ei călătorii străini le au cu oficialităţile locului şi cu reprezentanţi ai "intelighenţiei" se referă la
respectivele personaje, oferind câteva date sumare despre genealogia familiei, funcţia ad.ministrativă şi/sau militară
ocupată de acestea la momentul respectiv, şi o foarte succintă schiţă portretistică axată pe profilul moral şi
educaţional al personalităţii întâlnite de călători pe parcursul itinerarului transilvan. Nu se operează cu tratări
globalizante, aşa cum s-a întâmplat în cazul elitelor din Tara Românească şi Moldova, privite ca structuri omogene,
cu prea puţine individualităţi, cu mai degrabă, comportamente de corpus social primar, cu un profil comun psihocultural construit pe dimensiune negativă.
Nobilimea din Ungaria şi Transilvania era în proporţie covârşitoare de origine maghiară (80%), în condiţiile
în care fiecare al zecelea ungur era nobil- înnobilarea (practicată mai ales în secolul al XVII-lea), obicei feudal
aplicat din raţiuni fiscale, a creat o mică nobilime numeroasă, armalistă (nobilimea cu blazon, dar fără feude) care
prin existenţa ei înseamnă de fapt o degradare a statutului nobiliar (vizibilă mai ales în stilul de viaţă). 1 Nobilimea
maghiară a creat efecte imagistice de lungă durată în imaginarul social european; numeric, nobilimea maghiară
depăşea media europeană încă din Evul Mediu, de aceea nu surprinde că în epoca modernă şi în produsele ficţionale
se creează o echivalenţă între nobilul generic şi aristocratul maghiar; nobilul maghiar va ilustra şi va însuma ca
personaj exotic - nostalgiile, misterele şi bovarismele pe care mediile elitiste le au vis-a-vis de trecutul medieval
european. 2 În epoca premodernă nobilul maghiar este expresia tradiţionalismului feudal, ilustrare a trufiei, în
numele căruia sacrifică binele public. 3 Aristocraţia maghiară este percepută ca un corp social fabulos, căci luxul

1

Gergely Andras, Istoria Ungariei, Odorheiu Secuiesc, 1993, pp. 62-63.
B. Shaw, Pygmalion, producţiile beletristice şi cinematografice, legate de atemporala Transilvanie a contelui Dracula, locuri
comune în care aristocratul maghiar ar fi ultimul bastion al proiecţiilor sociale generoase.
2

3

Lettres sur les Hongrois, Histoire des Revolutions de Hongrie, ou 1'on donne une idee juste de son legitime gouvernement.

Tome sixieme, qui contient la Suite des Memoires du Prince Fran~ţQis Rakoczy et ceux du comte Bethlen Niklos, La Haye, chez Jean
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nobiliar maghiar, mai ales al grofilor rivaliza cu cel al marilor curţi regale din Europa (Franţa, Spania, Austria
Habsburgică); maghiarii cochetau cu standardele franceze în formele frumoase ale vieţii publice şi private, şi
agreau instituţiile republicii polone. 4 După consolidarea regimului habsburgic, ideile iluministe sunt receptate în
spaţiul ungar şi transilvănean, mai întâi de către nobilimea maghiară; curtea vieneză va da tonul opţiunilor, modelor,
gesturilor pe care lumea austriacă le copiase din spaţiul francez şi le adaptase, cu rigurozitatea germană cunoscută
şi clişeizată; Viena politică şi culturală facilitează apariţia în sânul aristocraţiei maghiare a unei "categorii particulare
- homines novi, 5 familii din rândurile nobilimii mijlocii au căpătat coroana de baron sau conte şi au manifestat
mentalităţi şi atitudini politice noi, parahabsburgice: familii ca Raday, Orczy, Fekete, Huszar (familie de nobili
transilvăneni, la origine de români), Bornemisza, dar şi familiile de magnaţi obediente vis-a-vis de austrieci, cel
puţin până la 1784- Teleki, Pronay, Radvanszky, Beleznay, Vay, etc. -catolice şi loialiste, furnizoare de personalităţi
culturale şi iluministe, implicate în francmasoneria europeană. Nobilimea protestantă, în timp, după înfrângerea
curuţilor deşi va fi mai legată de Ungaria Estică, de spaţiul german şi elveţian protestant, se implica în programul
reformist, şi la un anumit nivel şi administraţie (de la mijlocul secolului al XVIII-lea). Aristocraţia maghiară şi-a
materializat/exprimat solidarităţile specifice, de clasă (la fel ca şi elitele aristocratice din Europa occidentală şi
centrală) în arta barocă şi în modul de viaţă vizibil în secolul al XVIII-lea în sânul familiilor de grofi: Eszterhazi,
Gbdblb, etc. Practicarea formelor de socializare consacrate de baroc şi a sensibilităţilor specifice este emblematică
pentru nobilimea maghiară apreciată de cei mai mulţi dintre călătorii occidentali 6 Tradiţionaliştii maghiari (cei
din familia Apor) reticenţi la baroc (mai ales nobilimea protestantă îl identifică cu influenţa habsburgică) nu sunt
interesanţi, sunt ignoraţi de călători În timpul Mariei Theresia datorită reformismului eficient aplicat, dar şi ca
efect al politicii austriece de atragerea elitei, nobilimea maghiară, cunoaşte un dinamism concretizat în constituirea
unui nucleu de 150 de mari familii aristocratice (nobilimea transilvană devine covârşitoare în această structură, la
mijlocul secolului al XVIII-lea), fidele împărătesei şi modelului curtean promovat la curtea vieneză; orientarea
politică a acestui grup, confortul vieţii private vor determina, în câteva decenii, ruperea marii aristocraţii (familii
de magnaţi) de restul nobilimii. Modul de viaţă practicat şi în castelele transilvane creează solidarităţile acestei
aristocraţii formată la origine dintr-un amestec de "rase"; privilegiile (menţinerea, consolidarea şi extinderea lor
fiind finalitatea şi raţiunea majoră a nobilimii) şi exigenţele "artei de a trăi" (luxul ca dimensiune reprezentativă,
estetica relaţiilor interumane) creează solidarităţi puternice, aproape indivizibile în grupul magnaţilor (Banffy,
Bethlen, Teleki, etc.) Identitatea acestei structuri, interesantă, expresivă, produs al atitudinilor şi sensibilităţilor
barocului este cea prospectată de călătorii străini, prin prezentarea unor personalităţi politice şi culturale
reprezentative pentru spaţiul public şi privat transilvan. Pe lângă trăsăturile derivate din axiologia lui homus
novus, aristocraţia maghiară "conservă şi exaltă un sumus de virtuţi tradiţionale politica-militare (incriminate de
Iosif al II-lea şi de adepţii simplificării şi austerizării stilului de viaţă nobiliar). Ca şi în cazul altor elite europene,
nobilimea maghiară este interesată să-şi stabilească o identitate etno-istorică străveche, ilustră şi confortabilă.
Originea huni că sau scitică satisfăcea nevoia de legitimitate istorica-statală/ originea cvasiautohtonă şi exemplară
Neaulme. tviDCCXXXIX. "la fierle et la feroci te Hongrois" - voi. II, p. 2; Kaiser Josef II an Erzherog Leopold von Toscana, ce 31
octobre 1784, in Octavian Ben, L 'l!.lupereur Joseph Il et La Revolte de Horia, Centrul de studii şi cercetări privitoare la Transilvania,
Sibiu. 1944, p. 109- seniorii unguri sunt aroganţi şi impertinen~i; Recueil de cent estampes representant differentes nation du Levant,
gravees sur les Tableaux peints d 'apres Nature en 1707 et 1708 par les ordres de M de Ferriol Ambassadeur du roi a la Parte; el mis au
JOUr en 1714 et 1713 par les soins de M. Le Hay. A Paris chez Basan Graveur; 1714.
' La Dieta de la Szecseny (1705), ungurii au încercat să importe câteva principii ale modelului palon. care ar fi satisfacut
exigenţele autonomiei transilvane şi reflexele egopolitice ale nobilimii maghiare.
1 Contribution a 1'etude de 1'Ere des Lumieres et du Josephine en Hongrie, în Les Lumieres en Europe Centrale, II, Budapest,
1975, p. 31 sq.
6 Edmund Chishull şi lord Paget la 1702, Anonimullatin la 1738, Fran~ţois de Feller la 1766, Scstini, etc.
7
Francismul teoretizat de Boulainvilliers (1658-1722) stabileşte originile nobilimii franceze "de rasă" la începuturile Evului
Mediu; sarrnatismul polonez este o ideologie specifică republicanismului palon; hunismul şi originea huno-scitică a secui lor este o temă
dominantă în istoriografia medievală, umanistă şi barocă central-europeană şi maghiară- vezi Judith Pal, Problema originii huni ce a
secui/ar, în Studii de istorie a Transilvaniei, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Cluj, 1994, p. 97 sq; Ungaria secolului al
XVII-lea a fost declarată drept loc de întâlnire al sarrnatismului, ilirismului şi panonismului- vezi Piotr S. Wandycz, Preţul libertăţii. O

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

Reprezentări.

207

Imaginar

devenea sursa unor date istorice transmise pe linie ereditară. Întemeierea elitei maghiare în nobilimea războinică
a lui Atila şi/sau Arpad îi conferea acesteia sentimentul mândriei dezvoltat într-o identitate orgolioasă, declarată
în raporturile cu populaţiile nemaghiare (al căror statut de dependenţă se justifică ca efect al cuceririi lor de către
unguri), dar şi în atitudinile vis-a-vis de alte etnii. Acest cumul de exigenţe are ca rezultat transformarea orgoliului
etnic (prin exacerbare), într-un complex de superioritate etno-istorică, de aceea interogaţia unui călător experimentat,
de la sfărşitul deceniului al 9-lea al secolului XVIII, pare îndreptăţită "0, popor scitic, când oare îţi vei părăsi
mândra asprime? Poate niciodată, ori vor trece secole până ce te vei civiliza?"; 8 considerăm că autorul presupune
prin "civilizare", procesul de părăsire a valorilor atitudinale medievale în favoarea reţinerii sociale, a modestiei
strategice proprii dialogului interuman; mediile aulice intuiesc că concepţia mitică oferă aristocraţiei maghiare o
anumită coerenţă care o face rezistentă la politica asimilaţionistă a administraţiei habsburgice; astfel se afirma că
sângele ungar îi face pe oameni înclinaţi spre tulburări şi revolte9 există însă şi alte opinii, venite din spaţiul
francez, interesat (din raţiuni de strategii geopolitice) de puterea de rezistenţă a maghiarimii la penetrarea imperială
în spaţiul ungar şi transilvan; astfel Peyssonnel consideră că ungurii sunt civilizaţi, receptivi la luminile epocii, şi
formează o naţiune cu o istorie prestigioasă şi care se bucură de aprecierea internaţională. 10
Călătorii străini care prezintă câteva figuri reprezentative pentru elitele celor "trei naţiuni" nu fac distincţii
(doar călătorii de formaţie teologică şi cu misiuni apostoli ce dau în prezentarea personajelor, prioritate statutului
teologic) esenţiale cu privire la stilul de viaţă şi comportamentele socio-culturale ale membrilor administraţiei
austriace, aristocraţiei maghiare şi patriciatului săsesc; în acelaşi corpus de reprezentări şi aprecieri sunt integrate
şi personalităţi din Transilvania (profesori şi funcţionari imperiali, pastori protestanţi, etc.). Cei mai mulţi dintre
observatorii străini care au insistat asupra elitelor, fiind de formaţie iluministă şi teologală, au acordat puţin credit
detalierilor referitoare la particularităţile vieţii private; formulele sunt sobre, rezumative, căci pe Edmund Chishull,
Fran~ois de Feller, etc., îi atrage mai mult cultura elevată a membrilor patriciatului săsesc, formaţia protestantoccidentală a pastorilor, manierele occidentale. Practicarea unui mod de viaţă exersat în Europa, determină
sobrietatea relaţiilor de călătorie în Transilvania- realitatea din spaţiul intracarpatic fiind europeană (realitatea
socio-culturală, urbană şi confesională), deci neexotică, nu oferea reperele necesare satisfacerii "curiozităţii"
tipice secolului; şi nici elementele necesare operaţiilor de transformare a Celuilalt (aici societatea elitelor transilvane)
în subiect şi obiect referenţial. Călătorii cu misiuni apostolice, sau numai tributari unor judecăţi de substanţă
confesională dimensionează structura carităţii catolice, practica acestei virtuţi sociale făcându-i plăcuţi pe conţii
Ştefan Apor şi Kelemen Mihes în cercurile catolice din Transilvania şi Moldova; 11 implicarea nobilimii transilvane
(cea integrată în structurile politico-administrative, fidelă habsburgilor dar şi afectiv legată de mediile româneşti)
în Reconquista catolică şi în sprijinirea unirii românilor cu Biserica Romei îl impresionează pe iezuitul Andreas
Freyberger, care descrie timpul sărbătorii prilejuit de sosirea episcopului unit Anastasie, de la Viena la 23 iunie
1701 şi exprimat de entuziasmul manifestat de greco-catolici în faţa palatului din Alba-Iulia al contelui Apor de
Altorja. 12 Adeseori în schiţele portretistice constituite pentru a face mai sugestiv-explicativă imaginea personalităţii

IS/orie a Europei central-răsăritene din Evul Mediu până în prezent, ALL. Bucureşti, 1998, pp. 84-85; teoria daco-geto-gotă cu privirea
la originea na~iunii săseşti este dezvoltată de Matthias Mi les. Siebenbiirgischer Wiirg-Engel, Sibiu, 1670; Johannes Troster. Das Alt und
:Veu Teutsche Dacia, Ntirenberg 1666 şi Lorenz Toppclt, Origines el occasus Transsylvanorum, Lyon, 1667; doar Valentin Franck von
Franckenstein. Breviculus originum nationum el praecipue Saxonicae in Transsylvania, Sibiu, 1696, lansează teoria originii saxone.
8
Hacquet s Neuste physika/isch-politische Reisen in den Jahren 1788 und 90 durch die Dacischen und Sarmatischen ader
Norlichen Karpaten, Erster Theil, Ntirenberg, 1791, p. 111.
9
Cf. Piotr S. Wansycz, op.cit., p. 97.
1
°Charlcs de Pcyssmmel, Observations historiques el geographique sur les peuples barbares qui ont habite les bords du Danube
el du Pont Euxin e de Tii/ard. Paris. 1765, p. 192.
11
Memoriu despre Moldova şi despre părin,tii misionari apostoliei din acea provincie (c. 1685), în Călători străini despre .tărde
române. voi. VII. Bucureşti, 1983, p. 398.
~ Andreas Freyberger, Historica relatia unionis walachicae cwn ecclesia romana. Relatare istorică despre unirea bisencii
româneşti cu biserica Romei, trad. 1. Chindris, C1uj-Napoca, 1996, pp. 111-119.
1
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prezentate, se întâlnesc formule stereotipale "bărbat foarte învăţat", "un om talentat şi învăţat", "prea învăţatul"
aplicate unor membri marcanţi ai nobilimii maghiare sau ai patriciatului săsesc. n
Călătorii străini prin Transilvania au obiceiul de a prezenta liste cu nume sonore, aparţinând familiilor de
magnaţi din Principat; Edmund Chishull s-a întâlnit în audienţe oficiale şi/sau private, la festinuri oficiale sau la
mesele luate în cerc restrâns, cu conţii Sean, Mikes, generalul conte Etienne de Stainville din Lorena, Gheorghe
Banffy de Lozoncz, guvernatorul imperial al Transilvaniei ( 1691-1708) "nobil protestant cu multe virtuţi şi
14
politeţe", cu Nicolae Bethlen, cancelarul, contele Apor (tezaurarul), contele Teleki, judele regesc al Sibiului,
baronul Haller de Hallerstein şi bineînţeles cu generalul Rabutin; lordul Paget, implicat în aceiaşi serie de contacte
oficiale şi personale, aminteşte cu deferenţă doar numele personalităţilor care reprezentau autoritatea habsburgică
în Principat - "comisarul comite Mikes", generalul Rabutin, "prea înălţatul conte Banffy, guvernatorul
Transilvaniei. 15 O sursă anonimă, puternic tributară imaginarului medieval determinat de perspectiva confesională,
va prezenta personalităţile elitelor· locale, ca pe nişte realităţi definite doar de apartenenţa confesională; astfel
călătorul cunoaşte "o contesă văduvă catolică", "un proprietar catolic", "un baron eretic", "un prea ilustru baron,
ocrotitor al ordinului nostru"; 16 autorul se lasă impresionat doar de câteva personalităţi politice- "Johann von
Haller, catolic conte şi guvernator al Transilvaniei ( 1734-1755), "ilustru conte Bethlen", "prea măritul domn
conte Kornis", 17 evident aceştia provin din rândul familiilor de magnaţi din Transilvania, rămase catolice.
Fran~ois de Feller enumeră şi el personalităţile locale care i-au acordat atenţie şi credit: contele d'Ybarra,
prietenul şi informatorul autorului, guvernatorul Transilvaniei; contele Karl O'Donell - Tyrconnel, baronul
Bornenmisza, contele Teleki Laszlo, "cal vin zelos şi influent", ofiţeri aflaţi în fruntea regimentelor grănicereşti; 18
despre influenţa "noilor idei" în rândurile elitelor socio-politice din Transilvania face câteva remarci semnificative
acelaşi conservator abate Xavier-Fran~ois de Feller "Am băgat de seamă că, în urma admiraţiei pe care o are
pentru tot ceea ce este străin şi vine din depărtare, se vorbeşte în această ţară foarte des, şi mult, despre francmasoni
- toţi necredincioşii noştri şi filosofii noştri cei noi" .19 Remarcate se fac în descrierile călătorilor străini din
Transilvania, câteva dintre doamnele înalţilor funcţionari şi magnaţi transilvăneni. Edmund Chishull, cel mai
grijuliu dintre călători, în ceea ce priveşte consemnarea contactelor cu personalităţile marcante ale vieţii sociopolitice din Transilvania, aminteşte despre principesa de Holstein, soţia generalului Rabutin, contesele Sean şi
Mikes, Clara Banffy (născută Bethlen), despre contesa lui Samuel Bethlen (născută Bora Nagy) - aceste
reprezentante ale unor familii ilustre, întâlnite de autor la diversele recepţii prilejuite de trecerea şi vizita
ambasadorului englez Paget şi a suitei sale prin Transilvania, s-au distins în ochii observatorului străin prin distincţie
şi conversaţie spirituală; 20 deşi există ca fiinţe sociale implicate în exerciţiul esteti cii relaţiilor interumane specifice,
doamnele din înalta societate transilvană nu ating acea savoir de vivre aplicată cu rafinament, artă chiar, de către
doamnele şi elegantele" de la marile curţi europene.
11 Luigi Marsigli,Amintiri din călătoria în Transilvania în Călători străini de~pre ţările române, voi VIII, Bucureşti, 1983, p. 62,
cu referinţă Ia Nicolae Bethlen (1642-1716), Ia acea dată cancelar al Transilvaniei: Edmund Chishull, Travels in Turkey and back to
England by the late Rev. and learned Edmund Chishu/1, B.D. Chaplain /o the faclmy of the Worshipfit! Turkey Company al Smirna,
London, 174 7. p. 90- despre senatorul George Reisner, spirit european, pasionat colecţionar şi călător: William, lord Paget de Beaudesert,
Jurnalul călătoriei din Adrianopol în Anglia a prea ilustrului şi înălţatului domn Williamlord Paget, baron de Beaudesert, locotenent al
Mări ei Sale britanice în comitatul Sta.!Jordshire, sol extraordinar la curtea otomană şi mediator plenipotenţiar al păcii de la Carlowllz
(1702) în Călători străini despre ţările române, voi VIII, Bucureşti, 1983, p.223- despre contele Banffy guvernator al Transilvaniei, la
acea dată.
14
Edmund Chishull, op.cit., p. 93.
11
Lord Paget. op.cit., p. 223.
16 Ziarul călătoriei din Galatz a Provinciei Franciscane a Boemie1la (Provincia Franciscană) a Transilvaniei (1732) in Călăton
străini despre ,tările române, voi Vlll, Bucureşti, 1983, p. 213 sq.
17
Ibidem, p. 222 sq.
18 ltineraire ou voyage de Mr 1'abbe de Feller en diverses par/ies de 1'Europe: en Hongrie, en Transylvanie, en Italie, en Suisse,
en Allemagne, en France, en Hollande, aux Pays-Bas, au pays de Liege etc, voi 1-11, Liege, Paris, 1820, p. 257 sq.
19
Ibidem, p. 288, voi. 1.
20
Edmund Chishull, op.cil., p. 90.
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În acelaşi context, călătorii străini remarcă şi subliniază aspecte legate de statutul socio-cultural al elitelor
intelectuale laice şi ecleziastice, apartenenţa la o confesiune sau alta (protestantă sau catolică) fiind considerată o
virtute sau o dimensiune negativă (în funcţie de statutul confesional al călătorului); astfel, Edmund Chishull,
reverend anglican este preocupat de reliefarea personalităţilor ecleziastice (pastori, dar şi episcopi); după o anumită
logică, orice descriere a unui loc vizitat presupune prezentarea aşezării (topografie, denumire) şi a pastorului
protestant; este cazul pastorului luteran George Schuler din Şecaia (Braşov); pastorul calvin Mihail Rozgoni din
Făgăraş - un calvin învăţat care a studiat în Olanda; reverendul Isaacus Zabanius - prim pastor al Sibiului şi
decan al bisericii catedralei implicat în discuţii teologice cu Chishull; Ioan Nagy Borosnyai - pastor calvin din
Qcna Sibiului, "om foarte învăţat" şi anglofil; pastorul Ştefan Veszpremi din Alba Iulia; profesorul Samuel Kaposi,
doctor în teologie în Olanda, om cu cunoştinţe temeinice de filosofie, teologie, matematici, limbi şi ştiinţe naturale,
anglofil; unitarienii de marcă din Cluj, pastorii din Zalău, Simleu şi Marghita/ 1 epigrafistul şi totodată clericul
englez din suita lordului Paget înregistrează şi detaliază o realitate culturală consacrată încă din secolul al XVII-lea.
De la mijlocul secolului, mediile protestante transilvane se orientează şi înspre centrele protestante din Olanda,
Anglia şi Elveţia; efectul acestor contacte constă în creşterea influenţei gândirii noi - a puritanismului şi a
cartezianismului - care accelerează ritmul autohton allaicizării, 22 chiar şi predicatorii şi dascălii protestanţi au o
cultură care-şi asumă şi achiziţiile cognitiv-ştiinţifice ale epocii.
Despre elitele româneşti din Transilvania, călătorii străini oferă prea puţine informaţii; românii neparticipând
la diviziunea politică nu puteau oferi posibilitatea unor contacte realizate la nivel oficial; boierimea din Ţara
Făgăraşului supusă unui proces de decădere socio-economică este asimilată şi de călători iobăgimii; "boieri căzuţi"
sunt probabil ţăranii locuitori ai "unui sat prea incântător, locuit numai de români". 23
Dacă elita greco-catolică este privită cu simpatie pentru loialitatea faţă de Viena şi pentru stăruinţa arătată
în credinţă, 2 ~ elita ecleziastică ortodoxă este supusă unui puternic şuvoi de formulări apropiate de invectivă:
"Episcopul schismaticilor este un oarecare Novacovici, care este un mare nătărău, dar care este mai puţin furios
decât cel al Aradului (Jivanovici s.n.)/ 5 despre Sinesie Jivanovici, episcop al Aradului între 1751-1769 se spune
că este "schismatic înverşunat" care străbate în straie ţărăneşti ţinuturile româneşti din Transilvania, pentru a-i
readuce la schismă pe cei ce o "părăsiseră". A îndrăznit să spună în faţa unor catolici respectabili că preferă să fie
turc decât catolic roman". 26
Despre aspecte ale vieţii private practicate de elitele transilvane nu se fac detalieri, probabil şi datorită faptului
că transilvănenii, cel puţin în secolul al XVIII-lea, trăiau la standardele occidentale; neexistând diferenţieri vizibile
între sistemul de valori socio-culturale exersat de lumea occidentală şi cel din societatea transilvană şi logica
observatorilor străini fiind aceea de a semnala neasemănările existente, nu există descrieri detaliate cu referire la
traiul elitelor din Transilvania (existenţa cotidiană nefiind exotică, nu oferea perspective opera~ilor referenţiale);
astfel ne explicăm că deşi Edmund Chishull pare interesat, cu prilejul trecerii suitei lordului Paget prin Ţara
Românească, de specificităţile stilistice ale arhitecturii româneşti şi brâncoveneşti (complexul de la Cotroceni, mândru!
palat de la Mogoşoaia; atunci când întâlneşte edificii civile, expresii ale puterii seniorului local, este atras de
elementele care explicitează caracterul pragmatic şi stilul sobru specific unei "gospodării" nobiliare de ţară (hambarele
şi grânarele, heleşteele cu peşti şi păstrăvi bogate- castelul de la Porumbacu); 28 această nobilime în parte calvină
(deşi favorizată în prezentare de anglicanul Chishull) îi pare, deşi discursul său nu este vizibil demonstrativ, aplecată
spre eficienţă şi cultură, nu spre efectele decadente şi consumaţioniste ale loisir-ului.
27

21

Ibidem, pp. 90-95.
Sigismund Jak6, Despre cercetările privind inceputurile intelectualităţii din Transilvania, în "Stat, societate, naţiune", Cluj,
1982, pp. 198-199.
23
Edmund Chishull, op.cit., p. 89.
24
Andreas Freyberfer, op.cit., pp. 48-50.
25
Dionisie Novacovici este administrator al Bisericii ortodoxe din Transilvania (1761-1767).
26
Xavier Fran~;ois de Feller, op. cit., vol. 1, p. 267 sq.
27
Edmund Chishull, op.cit., p. 83.
28
Ibidem, p. 89.
22
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Interesantă şi complexă

este relatarea mai târzie, aparţinând savantului Domenico Sestini chemat (iniţial)
la Bucureşti de Alexandru Ipsilanti, pentru ca în 1779, în tandem cu 1. Raicevich să se ocupe de educaţia beizadelelor.
Tranzitul său prin Transilvania îi prilejuieşte posibilităţi de delectare intelectuală, căci cunoaşte oameni şi locuri
care-i trezesc pasiunea pentru cunoaşterea firii umane, a frumuseţii naturale şi a bogăţiei istorice a locurilor.
Sibiul se bucură de atenţia sa concentrată; aici, Sestini îi va cunoaşte pe Angerrneyer, "reprezentant al naţiunii
saxone", cu care întreţinea corespondenţă, pe von Loeffler, patriciat sas preocupat de istorie naturală; figura
centrală în peisajul sibian este însă, aceea a guvernatorului Transilvaniei, baronul Samuel von Brukenthal, pe care
1-a cunoscut în cadrul oficial al unei audienţe, dar şi în mediul său privat constituit de palatul său, dar mai ales de
cabinetul său de curiozităţi, biblioteca şi grădina sa care rivalizau cu cele din spaţiul central-european. Activitatea
lui Samuel Brukenthal este comparabilă cu a unui Homo Europaeus modern; frecventarea mediului universitar
german de la Halle şi Jena, iniţierea sa în segmentele fundamentale ale culturii iluministe (ştiinţele juridice şi
politice, filosofia şi teologia, interesul pentru universalitatea istoriei, dar şi preocuparea pentru istoria regională,
am zice noi, specifică arealului central-sud-estic), contactele cu cercurile înalte ale lumii europene, includem aici
şi sistemul de vase comunicante al francmasoneriei) au ca rezultat familiarizarea sa cu modul de viaţă occidental,
cu manierele de esenţă franco-gerrnană. De aceea, Samuel von Brukenthal, figură reprezentativă a iluminismului
de influenţă germană, este considerat drept principalul artizan al sistemului socio-cultural de integrare în
europenitate 29 Dacă grădina îl impresionează prin numărul şi frumuseţea speciilor de maci, biblioteca îi pare
reprezentativă pentru spiritul european, demnă de interesul savanţilor epocii; de aceea, nu întâmplător realizează
o inventariere a rarităţilor bibliografice, constatând că baronul a facut cheltuieli imense pentru a achiziţiona, mai
ales de pe piaţa vieneză a cărţii prin bibliotecari cunoscători, specializaţi, cărţi manuscrise, incunabule 31 şi
Fondul Transilvanic32 etc. În Sibiu 1-a impresionat şi civilitatea "nobilimii, exersată şi de doamne ca Giuseppa
Banfyi" care strălucea prin frumuseţe fizică şi spirituală. Rânduri pătrunse de admiraţie dedică lui von Loeffler,
colonelului von Rosenfeld, patriciatului Ehrenreich von Fichtel, posesorii unor colecţii de istorie naturală cu
mostre legate de evoluţia istorică mineralogică şi biologică a Transilvaniei şi a Banatului, baronul von Pulcher, pe
care-I cunoaşte la Timişoara, cu prilejul audienţei la mareşalul conte von Sori, deţinea un reprezentativ cabinet de
istorie naturală.
Relatările călătorilor străini cu privire la spaţiul transilvan şi bănăţean sunt prea puţin interesate de viaţa
elitelor, pentru că, aşa cum am mai subliniat, aceasta se înscria în ritmurile timpului social european, căci nu
numai modelul francez al monarhiei administrative se extinde în aria central şi' est europeană, ci şi limba franceză,
devenită prin extincţie şi agent socio-culturaJ;l 4 prin francizarea elitei şi mai apoi prin realizarea unei influenţe
active cu aplicaţii locale, a unui compromis fructuos al universalismului modelului occidental şi sobrietatea etichetei
central-europene, începe recuperarea socio-culturală a "Europei periferizate" 35 . Apogeul procesului de recuperare
socio-culturală va fi atins pe perioada afirmării, în Transilvania şi Banat, a reformismului theresian. Acest proces
poate fi urmărit şi prin prisma relaţiilor de călătorie care surprind, pe studii de cat:, comportamentele şi atitudinile
elitei locale, surprinse în momentul contactelor oficiale şi private angajate între aceasta şi călătorii străini.
"Civilitatea" autorităţilor, a membrilor nobilimii maghiare şi a patriciatului săsesc, este înregistrată ca un fenomen
pozitiv, poate puţin surprinzător pentru călători ca Luigi Marsigli şi Edmund Chishull; în schimb, personalităţi
30

33

29

Victor Neumann, op. cit., p. 161.
Vezi savantul S. Hanemann.
11
Aminteşte de Comentariile lui Averroes asupra lui Aristotel, Pavia, MCCLX:X (1770).
32 Cărţi senmalate de Sestini referitoare la istoria Transilvaniei - studii medievale, umaniste şi iluministe aparţinând unor nume
europene şi locale consacrate - Thuroczy, Bonfinius, W. Bethlen, Matthias Beii, Georg von Pray, Toppellinus, etc.
33
1-îaggio curioso scientifico-antiquario per la Val achi a, Transilvania ed Ungharia,jino a 1· ienna.fatto da Domenico Sestini, di
Luigi et Fratelli Magheri, a spese di R. Fondini, Librarie da Badia, 1815, Florenta, p. 78 sq; p. 136 sq.
34
Victor Neumann, Tenta,tia lui Homo-Europaeus. Geneza spiritului modern în Europa Centrală şi de Sud-Est, Ed. Ştiintifică,
Bucureşti, 1991, p. 128.
35
Ca urmare a influenţei temporare şi parţiale a Imperiului otoman în Europa Centrală între începutul secolului al XVI-lea şi
1683 -începutul Reconquistei.
30
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conservatoare, determinate de un imaginar nesecularizat, nu par impresionate de aspectele socio-culturale care
emană europenitatea asumată - un catolic anonim de la 1738, abatele Dominique Reverend, 36 abatele Xavier
Fran<;:ois de Feller sunt ostili stărilor reformate, foarte rar apreciind calităţile vreunui nobil calvin, sau patrician
sas (numai în cazul în care respectivul personaj era demnitar în administraţia provinciei, şi depăşea limitele
convenţionale ale obligaţiilor impuse de codul socio-cultural predominant, cu referire la regimul călătoriilor);
tipic ne pare conservatorismul abatelui de Feller, care deşi era un călător pasionat şi un om de lume, condamnă
propensiunea francmasonă a elitei transilvănene. 37 Dacă Edmund Chishull surprinsese elitele transilvănene la
momentul debutului procesului de recuperare socio-culturală (la începutul secolului al XVIII-lea), Domenico
Sestini se simte ca acasă într-o Transilvanie europeană, în care elitele, fără a ignora exerciţiul puterii, sunt implicate
in activităţi cultural-ştiinţifice şi socializante asemănătoare cu cele caracteristice comportamentului şi mentalităţilor
colective manifestate de elitele iluministe din Europa. Puţinele date cu referire la viaţa privată a cercurilor înalte
din lumea transilvană, pot reconstitui însă evoluţiile petrecute în stilul de viaţă al aristocraţiei locale - dacă
Edmund Chishull, lord Paget, Andreas Freyberger şi chiar de Feller par să întâlnească în itinerariile lor transilvane
expresii (arhitecturale, comportamentale) ale unui mod de viaţă consacrat, cu tradiţii, dar şi cu aspecte tributare
sobrietăţii protestante, Domenico Sestini percepe implicarea elitelor sociale şi culturale locale în exerciţiul sociocultural şi în proiecţiile unei societăţi moderne, de inspiraţie iluministă. Fragmentar şi neaccentuat în cazul călătorilor
englezi Chishull şi lord Paget se înregistrează episoadele de tensiune şi fluxurile subterane, permanente, existente
în raporturile dintre elitele reformate şi autorităţile, reprezentante ale campioanei Reconquistei catolice - Austria
habsburgică; 38 în schimb, Andreas Freyberger este concentrat, tocmai pe aspectele de Conquistă catolică, pe
cabalele antihabsburgice şi anticatolice ale nobilimii maghiare calvine, şi nu în ultimul rând, pe receptivitatea şi
dorinţa de recuperare socio-culturală şi confesională- manifestate de elita românească greco-catolică- în raporturile
pozitive sau/şi ostile angajate cu ceilalţi termeni ai relaţiilor socio-politice şi confesionale.
Rap011urile realizate între călătorii străini 39 şi membrii marcanţi, influenţi, şi/sau comuni (deci reprezentati vi
pentru grup) ai elitelor locale sunt mai directe, mai puţin influenţate de inhibiţii le ~xistente în contactele cu lumea
rurală, cu care de regulă, datorită diferenţelor puternice socio-culturale şi a prejudecăţilor şi stereotipurilor,
comunicarea este mai dificilă; existenţa unor coduri şi norme comportamentale asumate, "internaţionalizate" in
rândurile elitelor europene (mai superficia în cazul celor din spaţiul balcanic) uşurează contactele dintre observatorii
străini şi elitele locale; o dovadă a funcţionalităţii acestei relaţii o constituie informaţia înmagazinată în memoriile
de călătorie, datele cu referire la societatea descrisă fiind în multe cazuri, rodul informaţiilor furnizate de unii
membrii ai grupului social cu rol proeminent în societatea vizitată şi studiată de călătorii străini.
Portretul elitelor transilvănene - din text, de cele mai multe ori, constatăm că deşi semnalează anumite
diferenţe etno-culturale existente între nobilimea maghiară şi secuiască, ·respectiv patriciatul săsesc, acestea nu au
rol disfuncţional, mai important în coeziunea socio-culturală fiind modul de viaţă şi loialitatea faţă de sistemul
instituţional reprezentativ - este relativ omogen, corpusul social exprimându-se prin individualitatea culturală a
membrilor elitei. Dincolo de accentele subiective, în parte datorate statutului confesional al călătorului (afinităţile
protestante ale lui Edmund Chishull, catolicismul partizan şi fervent al lui D. Reverend şi de Feller, etc.) cei mai
mulţi dintre călători surprind o societate intrată în matcă, căci chiar şi un eveniment ca războiul curţilor nu a
tulburat apele, aflată în plin proces de afirmare socio-culturală.
36

pe nobilii maghiari, drept seniori lipsiţi de generozitate socială, nişte feudali aproape ignoranţi în arta
"bisericii lor pretins refom1ate''- Mbnoires historique du Compte Bethlen .Viklos contenantl. 'Histoire
des dernifm Troubles de Transilvanie. Chez Jean Swarl. sur le Kneuterdyk. 1partie a Amsterdam. MDCCXXXVI (1734).
P Poate pentru că aceasta a stabilit căi de comunicare socio-culturală şi politică dincolo de cenzurile confesionalitătii. francmasoneria
era una dintre soluţiile "internaţionale'· la criza conştiinţei secolului al XVII-lea, se sustrăgea controlului socio-politic instituţionalizat.
38
Relaţiile nu dezvăluie aspecte mai relevante deşi în mod corect, lord Paget în calitate de ambasador englez la ConstantinopoL
era unul dintre oamenii politici influenţi din lumea europeană central-răsăriteană, care a încercat să medieze stările tensionate existente
între Viena şi confesiunile acatolice.
39
Cei mai mulţi dintre ei erau agenţi din spaţiile geopolitice de provenienţă, purtători ai stereotipurilor etno-culturale consacrate
în mediile respective, dar şi ai finalităţii şi motivaţiilor pe care se întemeiază demersul călătoriei şi al operei care o descrie.
Autorul îi

consideră

semnificaţiilor prea puţin dedicaţi
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FOREIGN OPINIONS ABOUT PUBLIC CEREMONY
IN TRANSYLVANIA (1683-1789)
(Abstract)
Social and politica! relations - by their nature - include customs referring to ceremonies. Any act that has an
impact upon community existence becomes a feature of a certain ceremony assuring cohesion and prosperity of
the society. lnvolving collectivity into the sacred ceremonies, emotionally, these underline the importance of the
event, especially when is of politica! importance, keeping in fresh memory.
During Seventeenth-Eighteenth Centuries, public ceremonies constitute a proper domain for baroque
manifestations, for many people are emotionally and theatrical involved. Of more dynamism and force ofsuggestion
(for it can be often changed according to the freedom of spirit) is the ceremony of princial arrivals and diplomatic
meetings. It presumes specific gestures and words. So life became an event; the human existence is revealed as
art.
There are lots of literary works dealing with the problem of ceremonies: Grigorie Leti-11 Ceremoniale
(Amsterdam 1-IV, 1685); Ceremonies el coutumes des peoples (Amsterdam I-VIII, 1723-1743); Traite des
ambassades (Rotterdam, 1726); C.Rohr-Ceremoniel-Wissenschaft (Berlin, 1729), Kronungs-Ceremoniel (1723),
Le Ceremonia/ Francois (I-II, Paris, 1699-1731), Baltasar Gracian-L'Homme de cour (Augsburg, 1710). Those
works imposed rules ofbehaviour in European courts during Seventeenth-Eighteenth Centuries.
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aspecte privind viata privată şi viata publică
specifice
mediului urban transilvănean reflectate în sensibilitatea călătorilor străini
ai secolului al xviii-lea
Petre DIN

Dilatarea Europei prin încorporarea spaţiului de sud-est, începând cu secolul al XVIII-lea, a însemnat o
accentuată preocupare a Occidentului pentru aceste geografii "mărginaşe". Acest fapt este oglindit în numărul
mare de călători străini care au traversat zona şi drept urmare au lăsat preţioase jurnale de călătorie. Impresiile şi
mă11uriile călătorilor străini îşi demonstrează însemnătatea istorică atunci când reuşesc să pună în valoare coordonate
inedite ale specificului naţional, trăsături privind profilul moral, spiritual şi de civilizaţie al poporului. Relatările
călătorilor străini ne oferă prilejul de a realiza o imagine mai vie, dinamică asupra potenţialului economic, politic
şi demografic românesc. Este adevărat, unele informaţii sunt supuse unui subiectivism, unor prejudecăţi. Ele sunt
totuşi opinii ale unor conştiinţe tributare mediului cultural şi înclinaţiilor personale. Astfel, ele reprezintă
personalitatea celui care devine la un moment dat interpretul lor preferat, permiţându-şi din diferite considerente
o atitudine nuanţată. Stabilit la !stambul ca numeroşi alţi intelectuali, savantul italian Domenico Sestini, a fost
chemat la Bucureşti în anul 1779, de către Alexandru Ipsilanti pentru completarea educaţiei fiilor săi. Interesul şi
curiozitatea 1-a determinat să facă o călătorie şi în Transilvania fiind primit la Sibiu de guvernatorul Transilvaniei,
baronul von Bruckenthal şi prezentaţi contesei Giuseppe Banffy, care le-a părut a fi o doamnă foarte frumoasă şi
de spirit "con parlare molto bene la lingua francesa". A doua zi, Sestini vizitează grădina de flori a baronului von
Bruckenthal, grădină, conţinând mai cu seamă maci. Reconstituirea atitudinilor individului referitor la viaţa privată
şi publică ne coboară în adâncul fiinţei umane, unde se află stratul profund din care pornesc gânduri le, sentimentele,
comportamentele. Dar aceste atitudini mentale nu se limpezesc decât în măsura în care se observă viaţa culturală
a zonei geografice care este obiect de studiu. Sestini, partizan al acestei idei notează: "Baronul înfiinţase o bibliotecă
municipală pentru care cumpăraseră multe cărţi de la Viena, unde întâlneşte comentariile lui Averroes asupra lui
Aristotel, dar şi cărţi referitoare la istoria Transilvaniei scrise de Bonfinius, Georg von Pray, Laurenţius Toppeltinus. 1
Ajuns la Cluj, vizitează biblioteca din oraş, posesoarea 10.800 volume şi discută cu bibliotecarul Ştefan Sinha,
acesta îi arată o lance de fier considerată că ar data de pe vremea lui Arpad. 2
În numeroasele note de călătorie realizate de Sestini, reiese clar o altă imagine cu privire la români, mai
obiectivă, decât cea redată de naţiunile privilegiate ale Transilvaniei. Nicăieri nu vom întâlni la Sestini vreo aluzie
la aşa zisa "lene a valahilor". Ca şi Griselini, Sestini observă că femeile mergeau "prin târg, purtându-şi marfa pe
cap şi torcând cu furca la brâu. Iată ce se numeşte a te pricepe să-ţi foloseşti bine timpul"! exclamă el cu admiraţie. 3
Pasionat de arhitectura epocii, Sestini admiră minunata catedrală din Timişoara, spitalul militar, cazărmile, aminteşte
că "aici fusese introdus cultura orezului şi că opera lui Griselini referitoare la Banat era bine cunoscută în cercurile

1

prin

Domenico Sestini, f îaggio da Constantinopol a Bukareste. fatto l'anno 1779, Apud, Dan A.
voi. I, 1985, Ed. Sport Turism, p. 226.
2
Ibidem.
3
Domenico Sestini, op.cit., p. 136, Apud, DanA. Lăzărescu, op.cit., p. 228.
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intelectuale timişorene". Bun cunoscător al realităţilor româneşti el distinge între mămăliga Kuda pe care o
mâncau ţăranii în loc de pâine şi mămăliga boierescă, fiartă cu unt pe care o mâncau ceilalţi cu situaţie socială
bună. Din cele relatate reiese că în orice imagine apare o atitudine care prin tenta ei subiectivă ne restituie vibraţia
vieţii.

Imaginile redate de călător denotă în principal interesul său ştiinţific, caracterul şi conduita românilor care
toate luate la un loc redau imaginea unei provincii româneşti aflată în plin proces de tranziţie de la tradiţionalismul
secular spre modernismul central european. La începutul secolului al XVIII-lea nu se poate vorbi încă de o imagine
a românilor, grecilor, sârbilor în societăţile occidentale, care să fie, dacă nu asemănătoare imaginii otomanilor ori
habsburgilor, cel puţin individualizată. 5 Chiar ungurii care au stârnit interes prin lupta purtată de Francisc Rakoczi
al II-lea, angrenată în politica statelor europene, nu au fost văzuţi decât în funcţie de interesele limitate ale privitorilor.
Semnificativ este faptul că la Gazette de France acorda mai multă atenţie răscoalelor ienicerilor decât răscoalelor
popoarelor balcanice, înglobate de obicei în formule "supuşii otomani". 6 Alte ştiri sau informaţii ale unor călători
străini se înmulţesc pe măsură ce filosofia reformatoare filantropică, care domină secolul al XVIII-lea, pune tot
mai mult în evidenţă chestiunea românească cu problemele naţionale şi sociale. Reconstituirea unor crâmpeie din
viaţa celor care au impulsionat desfăşurarea evenimentelor prezintă riscul de a ni se dezvălui parţial "aceea lume
care tace" pentru că nu o cunoaştem decât din ceea ce au relatat alţii despre ea. Astfel descrierea din 1785 a lui
Johan Lehmann în "Reise von Pressburg nach Hermannstadt", este de o însemnătate deosebită. Itinerarul urmat
de călător este Lugoj, oraş românesc şi oraş nemţesc, cele două cartiere fiind despărţite de apă, aici întâlneşte o
cafenea cu biliard şi admiră castelul contesei Saro. El afirmă că era de faţă la Deva, când cu toată lipsa de pâine,
"preoţii români nu dădeau voie creştinilor să calce postul pentru a mânca de frupt" 7
Autorul trece glumind asupra Sibiului spunând că "acolo sunt şi români civilizaţi şi român ce vopsite". În
drumul său, Lehmann a văzut pe aceşti valahi, prilej care va favoriza apariţia imaginilor clişeu. În fapt contactele
între culturi se stabilesc prin intermediul unui filtru, format din imaginea "celuilalt", ea selectează acele aspecte
din personalitatea străinului care permit observatorului să se definească mai bine pe sine. Această imagine poate
deveni clişeu acceptat de o colectivitate întreagă sau "stereotip" care nu se modifică în ciuda transformării realităţii.
Autorul remarcă că locuinţele lor sunt adesea urnile când nu e vorba de satele grănicereşti, se văd şi ferestre
închise cu băşici de porc. Oamenii îi apar urâţi şi slabi fără vlagă cu părul lung, cu veşminte murdare. Copiii nu se
pot dezvolta datorită hranei compuse numai din mămăligă. Unul din stereotipurile prin care românii erau catalogaţi
ca având predispoziţie spre alcoolism nu scapă din observaţiile lui Lehmann. "În casă bărbaţii erau să bea rachiu",
în timp ce "femeile coseau, torceau, ajutate şi de fetiţele lor".
Vis-a-vis de condiţia umilă a preoţilor români, el îi întâlneşte "mânând din urmă vitele pe drum de iarnă"
Călătorul dă dovadă în alte situaţii de un mare caracter şi de mai multă obiectivitate redând o imagine mai aproape
de adevăr pentru a contracara critica ce se aduce românilor, consideraţi leneşi, hoţi, ucigaşi. "Nu e pe lume o
socotinţă mai neomenească şi mai uşuratică, spune el, ca aceasta despre un neam întreg" 9
Oamenii sunt gata să-ţi vină în ajutor şi fără plată, cum nu face populaţia germană, care "în genere e cea
mai grosolană, mai necrescută, mai fără simţire, incapabilă de a servi pe cineva, chiar dacă i se plăteşte".
Această imagine, negativă referitor la saşi, este singulară la nivelul sensibilităţii călătorilor străini ai secolului
al XVIII-lea, fapt care va valoriza pozitiv călătoria lui Lehmann în Transilvania. Popoarele sud-est europene au
dobândit personalitate pe plan continental atunci când au devenit cunoscute poezia, muzica, dansul lor; până
8

10

4

/bidem.
Vezi concluziile lui Bela Kopeczi, La France et la Hongrie au debut du .XV 711'-siecle, Budapest, 1971. apud Al. Duţu. Călătorii,
imagini constant, Bucureşti, 1985, p. 143.
6
Orhan Kaloglu, Le Turc dans la pressefrancaise, Beyrouth, 1971, p. 95, Apud, Alex. Dutu, op.cit., p. 144.
; Johan Lehmann, Reise von Pressburg nach Hermanstadt in Liebenburgen, p. 9, Apud, N. Iorga, Istoria românilor prin călători,
Ed. Eminescu, Bucureşti, p. 426.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Johan Lehmann, op.cit., p. 11, Apud, N. Iorga, op.cit., p. 426.
l
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atunci românii au fost preţuiţi pentru că erau urmaşii lui Traian sau, cum se spunea, pentru că vorbeau o "latină
coruptă". Acest gen de imagini cu predilecţie culturale, sunt redate într-un volum anonim de călători "De la
Preissburg în Ardeal şi înapoi tipărit la Frankfurt 1793". La Cluj, călătorul semnalează Universitatea, casa Rhedey
în care se dau baluri, la Oradea Mare, cum se vede din amintirile unui muzicant german, prinţul episcop avea
orchestră se dădeau procesiuni mascate pe stradă asemănătoare, ca stil şi formă, vremurilor Renaşterii. 11 Din
relatările călătorului reiese că-i place oraşul Aiud cu biserici frumoase şi un gimnaziu, unde-şi desfăşoară ritmul
vieţii o parte a populaţiei. Se opreşte mai cu seamă asupra Sibiului, vorbeşte îndelung de fostul guvernator,
baronul de Bruckenthal care e apărat de învinuirea că în vremea lui a fost "răscoala valahilor", prin aceea că nu
din pricina lui guvernatorul civil, n-a dispus de la început de armată. El face şi lauda tipografului Hochmeister. În
Sibiu se citesc reviste germane, e şi un teatru, pe care locuitorii suburbiilor n-au voie să-I viziteze. În faza de
mutaţii din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, occidentali erau animaţi de dorinţa de a-şi impune modelul
de civilizaţie în sud-estul european, de unde o percepere mai mult economică a acestei regiuni. Nici călătorul
anonim nu face excepţie de la această regulă, atunci când laudă produsele ardelene şi combate importatea altora
din alte părţi ale monarhiei "pânze de Zips ori de Ardeal zisă "sileziană" a invadat Iaşul şi Bucureşti, şi negustorii
greci de acolo vin să cumpere de aici". 12 La întoarcere observă că Lugojul a suferit de pe urmele războiului dintre
ruşi, austrieci şi turci abia incheiat; la Timişoara dădea mese prinţul de Coburg. În călătoria sa, el ia în ocrotire pe
români: "Ce ar fi Banatul, de n-ar locui românii în e1". 13 Câştigă în aprecieri mai ales româncele, cărora li se
recunosc calităţi fizice şi morale. Mai ales călătorii din spaţiul german remarcă hărnicia şi frumuseţea româncelor.
"Femeile românce sunt prietenoase frumoase şi harnice", remarca Johan Lehmann, după ce le-a văzut torcând şi
în drumul spre casă. "le-o cum vrei, dar româncele sunt desigur harnice, iar dacă sunt "iubaţe", cum zice Miron
Costin, vina ar fi, ca şi la italience ... a mămăligii" .14
Un călător incomparabil mai important decât toţi cei de mai înainte e cunoscutul geograf austriac Hacquet,
autor al unor călătorii în Alpii nordici, Dalmaţia. A fost şi în spaţiul românesc înainte de 1789, când ocupaţia
austriacă i-a uşurat călătoria, şi el mărturiseşte că sosind din Muntenia, a petrecut în Ardeal, prin secuime ca
medic, poate medic militar, încă din 1763 învăţând şi româneşte. 15 Hacquet află în drumul său spre Bistriţa la
Uifalău, români de lege răsăriteană care vorbesc însă ungureşte, din vechiul lor port păstrează mai ales opincile.
La Reghin află şi unguri, cu biserica lor, şi e tratat cu grosolănie de vicespan care-i cere hârtie şi nu le află
suficiente, pentru ca apoi dându-şi seama cine e călătorul ajunge să-I poftească la masă. Şi Hacquet exclamă: "O
popor scitic, când oare îţi vei părăsi mândra asprime. Poate niciodată ori vor trece secole până ce, în general te vei
civiliza". 16
Imaginile mentale relatate de călător au jucat un rol preponderent în condiţiile unei comunicări cu flux
capricios şi adeseori întâmplătoare. Ceea ce a blocat frecvent comunicarea românilor cu civilizaţia austriacă a
fost şocul provocat de contactul stabilit pe plan militar; duritatea generalului Caraffa în Transilvania amintirile cu
totul nefavorabile, lăsate de incursiunile generalului Donat Heisler sau de prezenţa generalului Veterani, în timpul
iernii în Transilvania, au produs imagini negative în sensibilitatea românilor. La acestea au contribuit şi abuzurile
soldaţilor habsburgigi care fuseseră aşezaţi pentru a izgoni administraţia haotică otomană şi ameninţarea tătarilor.
Apoi îmbinarea expansiunii militare cu prozelitismul confesional a reuşit atenuarea imaginii negative a "neamţului"
în Transilvania şi deci o comunicare fluentă cu cei aflaţi în suferinţe.
Hacquet surprinde în scrisorile sale "oraşul Bistriţa decăzut, prosperitatea pe care o hrănea mai ales negoţul
cu blăni a încetat, odată cu prosperitatea Sucevei". Descoperă bisericile cu ferestre gotice goale, căci nu are cine
11

Reisen von Pressburg durch Mahren beide Schlesien und Ungarn nach, Apud, N. Iorga, op.cil., p. 422.
lbidem, p. 351.
13
Ibidem, p. 22.
1
~ A. Rusu, C. Rudeanu, Călători străini despre Banat şi Timişoara. Sec. Xv111-XL'(, în Studii de istorie a Banatului, II, 1971,
pp. 142-143
15
Hacquet, Reisen durch die nordisehenA/pen, Ntimberg, 1790, Apud, N. Iorga, op.cil., p. 421.
16
Ibidem, p. 95.
12
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s-o umple. Locuitorii nu-i plac căci spune el "firea lor italiană e făcută din şiretenie, neţinere de cuvânt, laşitate, ca
a evreilor, sunt dulci cu străinul, pe care-I întreabă: <<Voher sint ir>>, până ce văd dacă pot câştiga de pe urma
lui". 17 Ceea ce constatăm din imaginile redate de călător este acelaşi clişeu familiar al "bunului sălbatic" care nu
a fost supus. examenului critic reflectând în fapt aceeaşi nuanţă dominatoare în raport cu autohtonii a europeanului
0ccidental. Sud-estul european a apărut în ochii acestor călători ca o zonă "barbară" mai ales datorită faptului că
nu se bucura de cuceririle Renaşterii cu care se mândreau ei şi care formau apanajul civilizaţiei europene:
imprimeriile, academiile, universităţile, în schimb aici întâlneau practici justiţiare învechite. Acest fapt se vede cu
multă acuitate în descrierea lui Hacquet: "Cele mai îngrozitoare pedepse sunt pentru românce, la Bistriţa o femeie
pe care miliţia o luase cu sine urla în piaţa publică sub sfarcul biciului" .18 Dincolo de nevoile spaţiului privat şi
public inerente naturii umane mai prezente pentru secolul al XVIII-lea erau grija pentru hrană şi adăpost. Francesco
Griselini, având în vedere spaţiul bănăţean scria: "Mâncărurile românilor obişnuite sunt foarte simple şi se compun
mai ales din plante: ele sunt condimentate cu mult usturoi şi ceapă, dar cu puţină sare. Salata şi prăjiturile se
gătesc cu untură de porc, iar în zilele de post, cu ulei de in. Românii cresc tot felul de sburători, găini, curcani, raţe
şi gâşte, dar mânâncă din acestea doar rareori, când au sărbători din cele mari. Chiar şi cei mai săraci mănâncă de
Crăciun un purcel, iar de Paşti un miel şi plăcinte". 19 La palierul de sus al societăţii opulenţa meselor era menită să
întreţină imaginea de fast şi bunăstare a curţilor nobiliare, în dispreţul oricăror norme de cumpătare. Apariţia unor
norme ne exprimă şi proporţiile grandomaniei; "Natura sau firea noastră aflăm din sfaturile medicale existente în
epocă- este neputincioasă a purta ce este peste măsură şi dânsa iaste slabă a putea mistui toate cu câte se împovărează
stomacul( ... ) Cel ce-şi iubeşte sănătatea sa, acela se fereşte de tot necumpătul. Frâu de aur cu zăbale de argint e
pentru omul ca acela cari se va conteni de a mai mânca, după ce s-au mai domolit foamea, şi de a bea după ce s-au
astâmpărat setea". 20
E greu de precizat în ce măsură a triumfat acest apel la raţiune dar acest apel ne ajută să recompunem
ambianţa epocii. Ca un element ce se încadrează în spiritul lumii moderne îl reprezintă comportamentul igienic al
spălatului pe dinţi. În spaţiul Ţării Româneşti, Del Chiaro menţiona acest obicei, prezent la sfârşitul meselor
boiereşti dar este mai mult ca sigur şi existenţa sa în Transilvania. Astfel Vasile Ghergheli de Ciocotiş publica
astfel de sfaturi în 1819 ce dovedeau grija de a curăţa dinţii după cele trei mese dimineaţa, după prânz şi seara.
"Altă mijlocitoare mai bună de a curăţi dinţii spălându-i după datina cuvioasă, nu este decât a arde o bucată de
coajă de pâine şi zdrobind-o foarte mărunţel, cu pulberea aceea a se freca şi a se spăla dinţii". 21
Secolul XVIII asistă neputincios la ascensiunea vertiginoasă a somnului fără măsură. Predispoziţia deosebită
a palierului superior al societăţii spre mese copioase, au darul de a explica în bună parte "somnul de după mese",
de care vorbea De! Chiaro, observând că "somnul e uşurat şi de vinurile servite din belşug la masă". 22 O mărturie
a faptului că somnul risca să devină contagios sunt criticile accentuate împotriva sa. Calendarul românesc de la
Sibiu ( 1802) atrăgea atenţia acelora care obişnuiau să abuzeze de odihna somnului: "Cine va dormi mai mult de 8
ore pe zi, se spunea, se va slăbi din puterile sale". 23 Se pare că aceste recomandări nu au avut efectul scontat
deoarece şi broşura "Frumuseţea trupului", accentua îndemnul spre moderaţie: "şapte ore a dormi saţiu e tânărului,
bătrânului; opt ore dăm leneşilor; nouă de mare stimă născuţilor". Somnul exagerat era specific nobilimii în
timp ce majoritatea populaţiei nu cunoştea această stare de somnolenţă. Asupra acestora se referea Johan Ehler
când scria că "românii dorm foarte puţin şi nu dau atenţie unui aşternut moale". 25 Atitudinile mentale nu se
24

17

Ib1dem.
Ibidem.
19
Francesco Griselini, Încercare de istorie politică şi naţională a Banatului Trmişoarei I, editia Costin Feneşan, Ed. Facla,
Timişoara, 1984, p. 183.
20
G. Brătescu, Grija pentru sănătate. Primele tipărituri de interes medical în limba română, Ed. Medicală, Bucureşti, p. 249.
21
Ibidem, pp. 325-326.
22
Anton Maria del Chiaro, Revoluţiile Valahiei, trad. DeS. Cris-Cristian, Viaţa Românească, Iaşi, 1929, p. 80.
23 G. Brătescu, op.cit., p 234.
24
Ibidem, p. 323.
2
~ Johan Ehler, Banatul de la origini până acum (1774), ed. Costin Feneşan, Ed. Facla, Timişoara, 1984, p. 179.
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modifică rapid în asemenea condiţii şi atât cercurile guvernante cât şi elita culturală europeană continuă să privească
sud-estul Europei, Transilvania, drept o lume străină, drept o alt eritate care nu pare să aparţină Europei. Multitudinea
imaginilor relevate de călătorii străini permit explici tarea aspectelor vieţii private şi publice ardelene şi creionează
imaginea românilor în secolul al XVIII-lea.

ASPECTS OF PUBLIC AND PRIVATE LIFE SPECIFIC IN TRANSYLVANIAN URBAN SPACE
IN THE TRAVELS OF FOREIGNNESS DURING 18 m CENTURY
(Abstract)

Foreigners' stories offered a good starting point to reveal a dynamic image about economies, politics and
demography in Transylvania. It is true that some details are subjective but there is one opinion ofthose who came
to discover Transylvania. Therefore they reveal the author's personality and cause a topic for further debates.
The plenty ofimages revealed by foreign travels regarding Transylvanian civilization permits an explorative
way of life of the Transylvanian inhabitants.
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Schema lui Philippe Aries
ŞI

atitudinea

faţă

de moarte în

spaţiul

românesc
Eugenia BÂRLEA

Datând din cele mai vechi timpuri, "moartea îmblânzită" sau "domesticită" rămâne modelul dominant
pentru ţărănime şi după apariţia celorlalte paradigme de moarte. Am putea s-o numim, "moartea mioritică" în
măsura în care moartea din Mioriţa poate trece drept o moarte acceptată, privită cu înţelepciune. Popularitatea
acestei opere, intensa ei circulaţie până după mijlocul secolului nostru nu şi-ar găsi explicaţia în lipsa aderenţei la
atitudinea pe care o propune în faţa morţii. La un anumit palier al societăţii, cel mai arhaic, oamenii mor în secolul
XX tot aşa cum mureau în urmă cu câteva secole, acesta e mesajul pe care răspândirea Mioriţei ni-l transmite.
La începutul secolului al XIX-lea, moartea unei ţărănci basarabence se revendică de la modelul mioritic,
moartea e privită cu liniştea dar şi cu seriozitatea pe care ţăranii o au în faţa unei mari călătorii. "O dată intrai în
odaia unei neveste tinere în clipa când îşi simţea ceasul morţii. Ca şi cum s-ar fi gândit să se înfăţişeze cuviincios
in faţa lui Dumnezeu, ea se uită la unghiile ei şi ceru să i se taie unghiile, apoi mai ceru să i se dea un tulpan nou.
O bătrână, dintre rude, care ţinea la dânsa, şi-i avea grija spuse: «Acuma nu, maică, întâi o să mori, pe urmă te-om
spăla şi ţi-om pune pe cap tulpanul cel frumos.» Bolnava ascultă liniştit şi răspunse: «Nu, mai bine acuma.» După
câteva clipe, ea dori să sărute mâinile celor de faţă, le ceru iertare şi zise: «Eu mă duc de-acuma.» Îndată după
aceea muri." 1
Tot atât de liniştiţi mor ţăranii din nuvelele lui Pavel Dan, reprezentant al prozei ardelene, de la mijlocul
secolului nostru, ce descinde din realismul ilustrat de 1. Slavici şi L. Rebreanu. El s-a aplecat cu dragoste şi
comprehensiune de satul din zona Câmpiei Transilvaniei care, prin scrisul său "a intrat definitiv in literatura
română". 2 Viata şi moartea, strânsa şi dureroasa lor impletire îşi găsesc în Pavel Dan un observator a cărui luciditate
e amplificată de apropierea propriei sale morţi premature. Ţăranii nuvelelor sale se îndepărtează fără zgomot de /
lumea aceasta, îşi duc cu stoicism boala, iar familia se resemnează: "Dacă e scris omului să moară, va muri.". Aşa
gândeşte un personaj din Ursita, fratele Anei, al cărui bărbat zăcea bolnav. 3 Bătrânul Urcan boieşte doar trei zile,
dar nimeni nu se ocupă de el, în afara soţiei. Cei din casă îi privesc eventuala moarte ca pe un obstacol ce-i
impiedică să muncească Bătrânul ştie că va muri şi-şi petrece aceste ultime zile rememorându-şi viaţa, împreună
cu soţia sa, singura neatinsă de grava maladie morală de care suferea neamtţl Urcăneştilor.
După o suferinţă de o săptămână şi jumătate, Simion, din Zborul de la cuib, îşi anunţă soţia: "Mai am două
ceasuri, a zis, apoi mă duc şi vă las." 5 A ieşit apoi în curte să-şi ia rămas bun de la vite şi gospodărie. "S-a uitat la
fantână, apoi s-a dus la şură şi s-a uitat la plug, la grapă ... i se duceau ochii pe toate.
Afară era lună ca ziua. Vaca rumega in pripon. S-a apropiat de ea şi am văzut cum îşi lipeşte obrazul de
capul ei. Vaca e blândă ca oaia şi el a fost învăţat-o să-i caute în buzunare.
4

Neagu Djuvara, intre Orient şi Occident, Bucureşti, 1995, p. 250.
Ion Vlad, Pavel Dan Zborul frânt a/unui destin, Cluj-Napoca, 1986, p. 174.
1
Pavel Dan. Urcan bătrânul. Cluj-Napoca, 1987, p. 220.
'Ibidem. p. 81.
5 Ibidem, p. 125.
1
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aceea a pornit încet spre casă, clătinându-se ca omul beat. Din prag s-a mai uitat o dată înapoi. Luna
era plină şi în ogradă toate păreau ninse. Apoi s-a întors acasă şi s-a urcat în pat. «Rămâneţi pustii, dragii mei», a
zis cu ochii plini de lacrimi. Apoi şi-a pus mâinile pe piept. .. "6
Dureroasă, dar liniştită totuşi, curajoasă şi fără împotrivire această moarte. Acceptarea morţii ca pe un dat
firesc şi inseparabil al existenţei umane a fost posibilă în acele societăţi în care sacrul reprezenta esenţa însăşi a
vieţii şi conferea existenţei omeneşti o durată nelimitată, iar moartea era doar un pas spre o existenţă similară sub
multe aspecte.
Favorizat multă vreme de condiţiile climaterice, de lipsa mijloacelor medicale, de precaritatea mijloacelor
de trai şi de condiţiile politice care întreţineau un permanent climat de insecuritate, acest mod de a muri era
comun tuturor claselor sociale, într-o societate în care "moartea este prea apropiată şi prea asimilată în viaţa
cotidiană." Atunci când omul a reuşit să se sustragă dominaţiei naturii şi să-şi alcătuiască un climat social sigur,
raporturile cu moartea s-au schimbat, deşi această moarte îmblânzită mai poate fi regăsită "la tăietorul de lemne al
lui La Fontaine, la ţăranii lui Tolstoi, sau la o bătrână doamnă engleză în plin secol XX." 8
Nu este o moarte ce aparţine neapărat ţărănimii sau lumii rurale, dar paradigma sa o întâlnil)1 mai ales în
mediile conservatoare, care sunt mai ales cele rurale. Faptul că o bătrână doamnă englezoaică din secolul nostru
poate muri la fel ca un ţăran ne arată doar o supravieţuire sporadică a unui fel arhaic de raportare la lume.
Pe fondul acestui prim model de moarte apar, în timp, nişte elemente care vor face vizibil, la sfârşitul
Evului Mediu, conştientizarea propriei morţi, moartea sinelui. De acum înainte viaţa apare ca o valoare autonomă, 9
iar dragostea pătimaşă pentru lumea pământeană se asociază cu o "conştiinţă dureroasă a eşecului la care este
condamnată fiecare viaţă omenească". 10
Eshatologia creştină are un rol important în structurarea noului model; ea 1-a luat de mână pe om şi 1-a
condus în lumea de dincolo, 1-a ajutat să facă pasul cel mai greu de facut. Probabil că nu întâmplător, de la
sfârşitul secolului XVII încep să apară predici funebre tipărite. Ele au jucat rolul de a-i împăca pe oameni cu
moartea, într-o vreme în care aceştia descopereau valoarea vieţii pământeşti. La adăpostul unei vieţii veşnice şi
fericite moartea îşi pierde caracterul ei înspăimântător.
Bunii creştini care erau boierii şi domnii secolelor moderne de la noi nu voiau să fie surprinşi de moarte
într-un moment de nepregătire. Aveau destule prilejuri să mediteze la ea, căci trăiau, în expresia secretarului lui
Brâncoveanu, italianul de! Chiaro, în două corăbii (cele două Principate) "aflate pe o mare furtunoasă, unde
rareori se bucură cineva de linişte şi odihnă." 11 El avea în vedere doar agitaţiile de natură politică, luptele pentru
domnie şi pericolul permanent reprezentat de turci. Dar există încă nesfârşite prilejuri de confruntare a oamenilor
cu moartea: calamităţi naturale, puseuri de foamete, epidemii de tot felul, între care "ciuma s-a dovedit adversarul
cel mai redutabil" .12 Istoriografia românească a ultimilor ani s-a străduit să recupereze aceste "evenimente", ca şi
impactul lor asupra vieţii sufleteşti.
Referindu-se la secolul al XVIII-lea, cu privire specială asupra Transilvaniei, T. Nicoară constata: "În
această societate suferinţa era omniprezentă, luând mii de chipuri şi imagini; bolnavi cu cele mai diverse afecţiuni,
răniţi, accidentaţi de care nu se ocupa nimeni, execuţii publice, bătăi, torturi, copii sau nou născuţi abandonaţi,
înfometaţi, cerşetori, vagabonzi etc. Lipsa medicilor şi mai ales a unor servicii medicale- aflate în faza incipientă
de organizare - era puternic resimţită, în schimb era preponderentă medicina populară cu diversele sale practici
de vindecare: ierburi de leac, descântece, vrăjitorii sau rituri magice vindecătoare." 14
7

13

6

Ibidem, p. 126.
Philippe Aries, Omul in faţa morţii, 1, Bucureşti, 1996, p. 37.
~ fhtdem, p. 13.
9
Ibidem. p. 176.
10
Ibidem. p. 178.
11
Anton Maria del Chiaro, Revolu,tiile I'alahiei. laşi, 1929, p. 77.
~ Toader Nicoară. Transilvania la inceputul epocii moderne (1680 -1800), Cluj-Napoca, 1997. p. 191.
13
O trecere în revistă a principalelor realizări ale istoriografiei româneşti face T. Nicoară, op.cit., p. 191.
14
T. Nicoară, op.cit., p. 191 -192.
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În aceste condiţii nu era imposibil ca moartea să-i ia prin surprindere; de aceea oamenii, mai ales cei cu
dare de mână încearcă să se pregătească din vreme. Un exemplu de prevedere ni-l oferă mama domnului Şerban
Cantacuzino, care moare înconjurată de familie, după ce făcuse mai întâi un pelerinaj la Ierusalim, împreună cu
alt fiu al ei. Au lăsat mult aur şi argint la Sfântul Mormânt, au făcut milostenii pentru săraci şi au plecat petrecuţi
de recunoştinţa celor mai mari ierarhi ai Ierusalimului. 15 A murit scurtă vreme după acea călătorie, fiind îngropată
la mănăstirea Mărgineni, ctitoria Cantacuzinilor, în partea dreaptă a tindei bisericii, alături de soţul ei. 16 Intre
boieri era obiceiul să se călugărească la bătrâneţe, 17 mai ales dacă au rămas văduvi. Obiceiul e semnalat şi printre
românii din Banat. 18 Boierii bogaţi din Moldova sau Ţara Românească n-aveau neapărat nevoie să plece la mănăstire,
deoarece îşi ridicau mănăstiri pe moşiile lor, trăind în vecinătatea lor dacă au avut norocul să se retragă din
dregătorii fără a fi atinşi de răzbunarea domnitorilor sau a turcilor.
Există încă o serie de alte gesturi care premerg acestei retrageri, menite să pregătească sufletului o bună
primire în lumea de dincolo. Căci boierimea română de la sfârşitul secolului XVII şi începutul celui următor este
o practicantă ferventă a religiei ortodoxe. Aşa îi părea călătorului Paul de Alep, însoţitorul patriarhului Macarie al
Antiohiei în drumul său prin ţările noastre. În toate dimineţile, remarcă el, marii boieri munteni asistă, la biserica
Curţii, la slujba de dimineaţă, după care se qcupă, în Divan, cu problemele zilei, apoi se duc din nou la Liturghie,
părăsind biserica abia la amiază. 19 Consemnează minuţios slujbele ţinute de Patriarh de la care nu lipseau niciodată
domnii ce se nimereau pe tron: Matei Basarab, Vasile Lupu, Gh. Ştefan, Mihnea al III-lea etc. Despre acesta din
urmă scrie cu uimire că, deşi a trăit printre turci 25 de ani, nu a renunţat la credinţa sa. În perioada în care a
domnit, Mihnea al III-lea se spovedea şi se împărtăşea o dată pe lună şi nu neglija niciodată rugăciunile de
dimineaţă şi seara. Conversaţia sa era profund marcată de scrierile teologice, trezind uimirea patriarhului Antiohiei. 20
Apuseanul de! Chiaro are mai puţină înţelegere pentru această evlavie răsăriteană, recunoscându-le românilor
doar rigurozitatea cu care ţin posturile21 şi fastul ceremoniilor religioase, comparabil cu cel din Rusia, 22 dar consideră
că aceste semne exterioare nu sunt de ajuns.
Spovedania a fost des utilizată de aceşti oameni interesaţi de starea sufletului lor şi având dese prilejuri de
a săvârşi păcate grave. Dacă ne gândim numai la şirul uciderilor provocate de competiţiile pentru tron, avem deja
o explicaţie a recurgerii frecvente la această practică de împăcar~ cu propria con~tiinţă. Brâncoveanu se spovedea
în Postul Paştelui şi atunci dăruia confesorului 2000 de galbeni. In joia dinaintea Invierii, "acorda o largă amnistie,
şi cu generozitate creştină ierta pe boierii dizgraţiaţi." 23 Şi cei săraci obişnuiau ca după spovedanie să dea de
pon1ană, ·după puterea pungii lor. 24
În mediul sătesc, situaţia diferă într-o oarecare măsură. Creştinismul lor se distanţase sau, mai bine spus, nu
reuşise încă să ajungă prea aproape de nivelul dogmei. Lumea satului a construit un edificiu de idei bogat în
elemente precreştine, coerent totuşi şi răspunzând rolului său de instrument de abordare a relaţiei omului cu
lumea şi divinitatea. Deşi e binevoitor faţă de românii din Banat, italianul Griselini subliniază cu regret că există
mulţi oameni vârstnici care nu s-au spovedit niciodată. 25 Cauza acestei deplorabile stări stătea, după părerea sa, în
26
ignoranţa în care trăiau oamenii, ignoranţă de care nici preoţii lor nu sunt prea departe. Cu aproape un secol în
urmă, însoţitorul patriarhului Macarie îi socotea pe ţăranii moldoveni a fi "creştini numai cu numele", dar pentru
cei din Ţara Românească are cuvinte de laudă la adresa religiozităţii şi moderaţiei lorY
Cantacuzinesc, în voi. Cronicari munteni, Bucureşti, Editura 100 +l Gramar. 1996, p. 24.
Ibidem, p. 25.
17 Anton Maria del Chiaro, op.cit .. p. 56.
18 Francisc Griselini. Istoria Banatului Timişan. Bucureşti. 1926, p. 176.
19 Paul de Alep, Călătoriile Patriarhului Macarie de Antiohia în Ţările Române (1653-1658), Bucureşti, 1900, p. 91.
10
Ibidem, p. 239.
21 Anton Maria dcl Chiaro, op.cit., p. 17.
13 Ibidem, p. 57. ·
13
Ibidem, p. 56.
14
!b1dem.
15
Fr. Griselini, op.cit., p. 166.
16
ibidem.
11 Paul de Alep, op.cit., p. 30-31.
15
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Chiar dacă preferinţa sa pentru munteni era subiectivă, el s-a străduit să noteze toate gesturile care traduceau
o trăire religioasă, o preocupare a oamenilor de a-şi micşora numărul de păcate. La practicile deja consemnate, se
adaugă rugăciunile pentru iertarea păcatelor cerute patriarhului Macarie de domnii şi boierii români. E vorba,
probabil, de un obicei vizând un schimb de valori de ordin diferit. Ierarhilor răsăriteni veniţi la noi pentru a
strânge ajutoare pentru bisericile lor, li se cereau în schimb aceste rugăciuni de iertare, considerând că se bucurau
pe lângă Dumnezeu de atâta trecere încât să le mijlocească iertarea păcatelor.
Un bun prilej de meditaţie la propria moarte îl oferă ridicarea mănăstirii familiei, căci fiecare familie
boierească îşi are propria mănăstire, pe care o ridică, o reface, sau o înzestrează cu daruri şi moşii. "Toţi rivalizează
întrecându-se prin frumuseţea zidurilor şi a stabilimentelor. Aici se încheie toată ambiţia şi mândria lor", scrie
acelaşi Paul de Alep. 28 Dincolo de expresia mândriei familiale, mănăstirile sau bisericile familiale rămân gesturi
de smerenie şi credinţă, dar şi adevărate necropole ale neamului. Ingroparea în biserică, semnalată şi în Banat, 29
are, probabil, semnificaţia unei mai b,une poziţii în vederea Judecăţii din urmă. Deşi Biserica a încercat să
dezrădăcineze obiceiul reducându-1 doar la cazul clericilor, 30 el n-a fost niciodată abandonat.
Lăcaşul de cult zidit are semnificaţia unui dar către Dumnezeu, în schimbul căreia ctitorii îi solicită clemenţa.
"Familia ctitorului - părinţii fraţii şi fiii lui, unul în urma celuilalt, de o parte bărbaţii, în cealaltă femeile, sunt
reprezentaţi cu mâinile întinse spre chipul Mântuitorului căruia i se adresează: «Primeşte de la noi, Doamne,
această sfantă biserică pe care am zidit-o întru mărirea numelui tău şi răsplăteşte-ne pentru a noastră osteneală cu
cereasca ta împărăţie.». 31
Cu tot acest antrenament pentru pasul final, românii se tem de surprize. Nu-şi doresc orice fel de moarte, ci
doar pe aceea a unui bun creştin care a avut grijă să-şi pregătească viaţa de dincolo şi moare înconjurat de familia
sa, care se îngrijeşte de îndeplinirea întocmai a ritualului funerar.
Uneori însă moartea se năpusteşte pe nepregătitre, căci calamităţile, epidemiile şi războaiele se succed la
intervale scurte. 32 Boierii sau ţăranii, tineri sau bătrâni, bogaţi sau săraci, toţi sunt expuşi acestei'inorţi nedorite,
morţii năprasnice şi neglijării gesturilor funerare obligatorii.
Destule temeri inspira moartea celor ucişi, ca şi a celor condamnaţi la moarte. În cartea sa de predici
funerare de la sfarşitul secolului al XVII-lea, Ioan Zoba din Vinţ se străduia să convingă rudele unui om ucis că
acea moane nu va periclita învierea lui la Judecata ultimă. 33
Nici în alte spaţii culturale moartea subită nu era agreată. Cel care murea astfel, chiar nevinovat, e privit cu
teamă, stigmatizat. La moartea lui Henric al IV-lea, scrie Ph. Aries, "predicatorii s-au considerat obligat~ S'ă-1
justifice pe rege de circumstanţele infamante ale morţii sale sub cuţitul lui Ravaillac". 3 ~
Moartea condamnaţilor reprezenta şi ea o problemă. Multă vreme biserica n-a putut impune îngroparea
trupurilor lor în pământ sfinţit. "Oamenii Evului Mediu şi de la începutul timpurilor moderne nu acceptau să
oprească o dată cu momentul morţii şi cursul acţiunii lor de justiţie. "35 În epoca modernă însă justiţia e pe cale de
a se îmblânzi; condamnatul la moarte fiind considerat destul de pedepsit pentru a nu-l lipsi şi de asistenţa Bisericii.
Paul de Alep ne asigură că beneficia de de prezenţa unui preot; el era mai întâi condus la biserică, spo\ edit şi
împărtăşit. 36 Anton Maria de! Chiaro nu pomeneşte explicit această ultimă împărtăşanie, dar se poate trage concluzia
că beneficiau de ea, de vreme ce, în drum spre locul execuţiei, condamnatul îşi cerea iertare de la cei întâlniţi
"Iertaţi-mă, fraţilor", iar aceştia îi răspund: "Iertat să fii". 37
18

/bidem, p. 127-128
Fr. Griselini, op.cit., p. 177.
30
Ibidem.
31
Paul de Alep, op.cit., p. 201.
32
.. Un secol şi mai bine, ciuma a secerat neîntrerupt vietile locuitorilor din Ţările Române, exceptând câteva perioade de scurtă
acalmie ( 1700-1710, 1724-1727. 1740-1747), fără a mentiona pauzele mai scurte, de numai un an sau doi". Cf. Ştefan Lemny. op.ut., p.
120-121.
JJ Ioan Zoba din Vint, Sicriu! de aur (1 683), Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 112.
H Ph. Aries. op.cit., 1, p·. 22.
29

3
·'
'

6

Ibidem, p. 65.

Paul de Alep, op.cit.. p. 67.
Anton Marii' dd ,-·:,; 1ro. op.cit.. p. 48-49.
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Iertarea aceasta face parte din rândul gesturilor de separare de cei vii. E vorba, poate, de iertarea acordată
muribundului, transferată în cazul condamnatului în momentul dinaintea execuţiei. Iertarea nu are sensul une:
politeţi care nu costă nimic pe cei vii, căci Griselini consemna credinţa românilor bănăţeni că muribundul trebuie
ienat şi de cei mai mari duşmani ai lui, altfel mortul s-ar preface în strigoi şi I-ar nelinişti pe cel care nu i-a acordat
ienarea.u
Nici grecii ucişi de moldeveni după căderea lui Vasile Lupu nu sunt lipsiţi de acest ultim gest. "În acele
zile", scrie lnsoţitorul lui Macarl&, •·pe mulţi greci a scăpat Patriarhul de la moane; căci moldovenii după ce-i
spovedeau şi lmpănăşeau, li duceau ta spânzurătoare, şi înjurându-i, le puneau ştreangul de gât, ca să-i ridice în
sus" 3°Cu toate că ura Impotriva acestor oameni merge până la a le lua viaţa, grija pentru a nu fi privaţi de un gest
care priveşte sufletul lor, ne arată o înţelegere mai profundă a valorii vieţii omeneşti, o distincţie între justiţia
omenească şi cea divină.
Condamnaţii la moarte din Banat, scrie Griselini, "suportă moartea cu indiferenţă, fără a se văita, sau a
arăta cât de puţină frică. Cei mai mulţi nici nu se gândesc la spovedanie." 40 Aparatul de justiţie din epocă punea la
dispoziţia condamnatului un preot de ritul său. Regulamenul iliric, din 1771, prevedea, la punctul23, ca onodocşii,
condamnaţi la moarte să tie spovediţi şi cuminecaţi de popi din ritul lor. Să li se ia fiarele de pe ei atâta timp cât se
spovedesc, iar din închisoare şi până la fi.Jrci să-i conducă preot de legea lor. Să se caute popă neunit, dacă In
cetate nu există, care să-I conducă pe condamnat măcar de la poarta cetăţii până la furci. 41
Horea şi Cloşca au fost şi ei împărtăşiţi înainte de supliciu de preotul neunit Nicolae Raţ din Maerii Al bei
Iulia. 4 ~ La est de Carpaţi însă legile le fac cei care le aplică, aşa încât chiar şi un gest atât de creştinesc atârnă de
voinţa domnilor Sugestiv este cazul unui boier din familia Bălăceanu, ucis din porunca lui Nicolae Mavrocordat,
în prima lui domnie. A fost condamnat la moarte prin tăierea capului şi "nu a obţinut altă graţie decât a se spovedi
şi a fi înmormântat ca de moarte naturală."~;
Există lnsă şi alte morţi infamante rezervate celor păcătoşi, adevărate avanpremiere ale chinurilor viitoare.
"Rea şi groaznică" e moanea unui boier muntean pe nume Barbu Serdarul care "au crăpat şi s-au dus la dracul."
Abolit zece zile şi în acest răstimp trupul i s-a umflat şi lnnegrit şi încă viu fiind, ochii amândoi din cap i-au sărit."
După ce a fost Ingropat, la trei zile a ieşit din mormânt "putoare mare cât s-a umplut biserica" şi viermi după care
boierii din Craiova trimit să li se aducă din aceştia ca să se convingă.
Un alt boier, Radu Vărzariul, care s-a făcut vinovat de uciderea postelnicului Constantin Cantacuzino; şi-a
găsit moartea într-un război "căzând într-o tină, tins, ca un câine ucis." 45 Cazurile acestea din urmă sunt cele al
unor adversari politici urmăriţi de ura inamicilor dincolo de moarte.
Poate cea mai mare spaimă e dată de lipsa unm mormânt. Philippe Aries vorbeşte de vechimea imemorială
a acestei temeri, dar ea nu şi-a epuizat încă toate resursele. În folclorul din secolul nostru, mai ales în cântecele de
cătănie o găsim sub forma blestemelor: moanea fără îngropăciune e dorită duşmanilor. La mijlocul secolului al
XIX-lea, în vremea revoluţiei de la 1848 - 49, din Transilvania, privarea de îngropăciune mai era încă pedeapsa
pentru trădători. În satele din zona Hălmagiului, un român bănuit 'de colaborare cu ungurii e ucis de către căpitanul
din zonă. Acesta a interzis înmonnântarea trădătorului, al cărui cadavru a zăcut pe locul uciderii până a fost sfăşiat
de câini şi mâncat de ciori şi corbi. 46 Această moarte infamantă şi-a întins umbra şi asupra urmaşului celui mort
neîngropat, care toată viaţa a fost considerat un om stricat 47
44

38

Fr. Griselini, op.cit., p. 177.
Paul de Alcp, op.c1t, p. 67.
4
°Fr. Griselini, op.cit., p. 166.
41
Gr. Popiţi, Date şi documente bănăţene (1728-1887), Timişoara, 1939, p. 40.
"~David Prodan, Răscoala lui Horea, Il, Bucureşti, 1984, p. 491.
43
Anton Maria del Chiaro, op.cit., p. 140.
44
Radu Popescu, Cronica lui Nicolae Mavrocordat, în voi. Cronicari munteni, p. 102-103.
4
\ Letop1setul Cantacuzinesc, în voi. Cromcari munteni, p. 16.
46
Traian Mager, Ţinutul Halmagiului, Il, Arad, 1938, p. 149-150.
•- Ibidem, p. 150.
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În general însă oamenii s-au străduit să asigure morţilor un mormânt. Mai ciudat este cazul relatat de Paul
de Alep, petrecut după mijlocul secolului XVII. După doi ani de la lupta dintre Vasile Lupu şi Gheorghe Ştefan,
cadavrele zăceau pe acelaşi câmp de bătălie, neîngropate. 48 Familiaritatea cu moartea să fi mers până aici? Dar, in
secolul XVIII, sursele istorice atestă gesturi ce demonstrează convingerea oamenilor despre necesitatea îngropării
La moartea lui Brâncoveanu şi a fiilor săi apropiaţii domnului se străduiesc să le găsească cadavrele aruncate de
turci în mare şi să le îngroape. ~
Horea, Cloşca şi Crişan vor beneficia şi ei de un mormânt, deşi trupurile le sunt împrăştiate prin comitate.
Dar intestinele le-au fost îngropate pe locul supliciului. 50 S-a procedat conform legilor în vigoare. Mai multe
asemenea cazuri ne-ar permite să descifrăm atitudinile din epocă în legătură cu trupul omenesc, viaţa sufletului
după moarte etc. S-ar putea ca inima acestor mari criminali (din punctul de vedere al justiţiei vremii) să fi beneficiat
de un mormânt in idea că inima e sediul sufletului omului, iar intestinele dintr-o cauză mai simplă: să fie expuse
vreme îndelungată. Expunerea cadavrelor sau a unor părţi din cadavru avea rolul de a înspăimânta. De aceea
trupurile corifeilor răscoalei din 1784 au fost împărţite prin comitate. Şi probabil că au şi înspăimântat
Cadavru! omenesc concentrează încă o serie de energii care pot fi folosite în scopuri bune sau rele. Contactul
cu el a fost riguros încadrat de norme. Nici un obiect folosit în pregătirea cadavrului pentru înmormântare nu
rămâne un obiect oarecare: vasul în care s-a scăldat mortul se întoarce cu gura în jos şi nu se mai foloseşte deloc
până după îngropare, deoarece aduce nenoroc. Oala in care s-a încălzit apa pentru spălarea mortului se îngroapă,
paiele pe care a fost aşezat pentru a-1 spăla se aruncă în râu sau se îngroapă, pentru ca nici omul, nici animalul să
nu calce pe ele, căci n-ar fi bine. Pieptenele şi săpunul se aruncă în râu sau se îngroapă cu mortul etc 51
Există însă o altă serie de fapte care demonstrează credinţa oamenilor în posibilitatea ca trupul mort să
posede şi energii pozitive. Contactul cu mortul nu e întotdeauna malefic. Închiderea ochilor mo11ului a fost
considerată multă vreme ca un gest aducător de noroc pentru cel care-I face. 52 Se mai credea că e bine să se
păstreze de la mort o şuviţă de păr ca să nu se ducă norocul casei o dată cu el, 5' sau să se păstreze florile care au
stat în sicriu! mortului ~
Trupul omenesc viu sau m011 e înconjurat de ambiguitate, poate din cauza colaborării diavolului la naşterea
sa primordială. Operă a lui Dumnezeu sau rod al colaborării Creatorului cu Satana, trupul omenesc e o alcătuire
misterioasă pe care omul nu e bine să o modifice. În Occident intervenţiile chirurgicale le-au facut, până in
secolul XVIII, bărbierii-chirurgi, categorie profesională marginalizată, înconjurată de suspiciune. Până în secolul
Luminilor, studenţii medicinişti din Paris trebuiau să jure că nu se vor înjosi făcând o operaţie de chirurgie 51
La noi, cu toate că s-a apelat la serviciile chirurgilor încă din vremea lui Ştefan cel Mare/ 6 sunt ocoliţi,
priviţi cu neîncredere. Nici la începutul secolului XVIII atitudinea faţă de ei nu se modifică. Pentru europenii din
apus, anatomia facea parte din bagajul indispensabil. al unui om cult, de aceea disecţia devenise o artă la modă, iar
un om bogat îşi avea acasă propriul său cabinet de anatomie. 57 Românii aceluiaşi secol "sunt indignaţi contra
chirurgilor cari se servesc de cadavre omeneşti pentru anatomie; chirurgii au apărut în ultimul timp în Valahia şi
trebuie să fie atenţi faţă de această prejudecată a Valahilor, care merge până a-i numi contaminaţi, în limba lor
spurcaţi; şi în acest caz medicul e boicotat chiar şi în cazuri urgente, ca luarea de sânge sau altă operaţie
58
chirurgicală. " E mai greu de distins dacă erau consideraţi spurcaţi, impuri din cauză că ceea ce faceau ei era
9
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Paul de Alep, op. cit.
Anton Maria del Chiaro. op.cit.
50
David Prodan, op. cit .. II, p. 494.
11
Simeon Florea Marimi. Înmormântarea la români. Bucureşti. 1995, p. 42.
52
1. Muşlea. 1îa.ta şi activttatea doctorului 1asilie Popp, în "Anuarul Institutului de Istorie Nationala". V. 1928-1930, Cl~ţj. 1930,
'
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p. 130-131.
51

S. Florea Marian, op.cit.. p. 41.
Fr. Griselini, op. cit., p. 177.
55
Pompei Samarian, Medicină şi farmacie în trecutul romînesc, I, Bucureşti, 1936, p. 13r
56
Ibidem, p. 61.
57
Ph. Aries, op,f,l.l., li, pp. 99- 101.
58
Anton Maria del Chiaro, op.cit., p. 23 -24
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asimilat cu profanarea cadavrelor sau cadavru! însuşi îi contamina cu impuritatea lui. Dar refuzul intervenţiei
asupra cadavrului, a autopsiei se menţine şi în secolul XX. În timpul ocupaţiei din 1806-1812, ruşii au încercat să
o impună, de teama răspândirii ciumei. "Era o măsură care depăşea toată răbdarea poporului, care nu s-a putut
pune în practică decât numai de teama atotputerniciei ruseşti." 59 ~ici în perioada interbelică ţăranii nu acceptau
autopsia decât de nevoie 60
În secolul al XVIII-lea, iluminiştii ardeleni porniseră în direcţia epurării conştiinţei populare de toate
"superstiţiile" care parazitau creştinismul ţăranilor. Corpul omenesc mort trebuia .şi el scos din sfera de~cţiune a
obscurelor forţe magice malefice 1 benefice şi redus la o simplă materie biologică perisabilă. Autorul Învăţăturii
fireşti spre surparea superstiţiilor norodului, Gheorghe Şincai încerca să-şi conv~ngă contemporanii că oamenii
nu mai trebuie îngropaţi în biserică, deoarece din cadavre ies nişte aburi otrăvitori, care pot provoca chiar moartea 61
Vasile Popp, în calitatea sa de medic, se opunea obiceiului spălării morţilor de către moaşe, căci prin contactul lor
cu lăuzele şi nou-născuţii ar putea contamina întreg satul. El invocă necesitatea unui sistem de asistenţă socială 6 '
Aşadar, cel puţin o parte din oameni păşea într-o lume a explicaţiilor raţionale, pentm care boala e cauzată
de microbi, nu de duhuri rele sau păcate comise. Dar demersul lor afectează doar o mică parte a societăţii.
Interesul românilor pentm înmormântări, pe care-I ironiza Petru Maior, se explică, credem, prin cauze mai
adânci decât vreo "vremelnică pricină", cum credea el. "De multe ori mai mulţi se adună la îngropăciune decât în
sărbători la biserică, ba sunt unii, mai ales întră proşti, pre carii arareori are norocire preotul a-i vedea în biserică,
însă la îngropăciune sau pentru una sau pentru alta vremelnică pricină, adeseori, de nu totdeauna se află" - scria
Petru Maior în Propovedaniile sale 6 '
Coeziunea şi larga participare socială în jurul morţii, interesul sporit al celor "proşti" pentru înmormântare,
în raport cu prezenţa lor la biserică, ne arată o centrare a vieţii ţărăneşti pe problema morţii, o familiaritate a
omului cu moartea pe care o îmblânzise cu ajutorul riturilor. E drept însă că la înmormântarea celor bogaţi se
înghesuie mulţime de preoţi şi de popor din cauza ospăţului ce urma. În rândul marilor boieri moldoveni şi
munteni era obiceiul de a face preoţilor daruri bogate, de aceea se înghesuiau uneori câte cincizeci de preoţi şi
diaconi la un mort 6 ~ Şi atunci când se însoară un boier satele din jur se îngrămădesc să nu piardă evenimentul. În
cazul morţii unui ţăran participarea este mai restrânsă, dar trebuie să vină tot satul şi mai ales să nu lipsească cei
de care mortul a fost duşmănit Mortul neiertat se întoarce sub formă de strigoi şi îl chinuie pe inamicul său.
Fiecare nouă moarte din sânul comunităţii este un prilej de a-şi aminti de morţii familiei, de a medita la
moartea lor, de a se obişnui cu moartea proprie. Atunci când se ajunge cu mortul la cimitir, femeile se desprind din
convoi şi se duc să-şi plângă morţii lor, consemna, în secolul XVIU, J.J. Ehrler. 66 Ceremonia îngropării are rolul
unor lecţii despre moarte. Teroarea morţii e depăşită de ansamblul de gesturi şi credinţe axat pe veşnici a sufletului
şi lumea de dincolo şi pe care preotul şi bocitoarele îl rememorează cu ocazia fiecărei morţi.
Înmormântarea a rămas vreme îndelungată aceeaşi, nediferenţiată; între înmormântarea unui ţăran şi a unui
boier diferenţele se reduceau la câteva elemente neesenţiale în schema ritualului. Distanţarea e surprinsă de Dimitrie
Cantemir în faza ei incipientă. Pentru cei bogaţi ceremonia are câteva elemente de fast prin prezenţa unui mare
număr de preoţi şi chiar a unor mari ierarhi din bisericile Răsăritului, în trecere pe la noi. Călătorului Paul de Alep
i se pare că se fac cu ocazia înmormântărilor nişte cheltuieli "înfricoşate". 67 La moartea unui fiu de boier din
Oltenia, la care asistase, mort pe neaşteptate în timp ce familia se pregătea pentru nunta fratelui său, s-au tăiat
65
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patru boi şi cinci oi, iar la mesele înşirate la pomană s-au perindat cinsprezece mii de·oameni. 68 Cifra·este desigur
exagerată din cauza uimirii. Cei din păturile superioare ale societăţii ţin să'-Şietaleze, cu prilejul îngropării, rangul
şi personalitatea, arborând însemnele dregătoriilor deţinute. 69 Cel puţin o. parte diri oameni încerca să iasă din
anonimatul pe care moartea Il arunca asupra lor. Fenomenul se aflăabiala începutşiya atinge apogeul la sfarşitul
secolului ai XIX-lea, când predicile funebre elogiază meritele mortului pe phin social, reuşitele sale. Sensul
acestei evoluţii este o continuă creştere a valorii vieţii pământeşti în raport cu cea veşnică; omul doreşte din ce în
ce mai mult să rămână în memoria contemporanilor prin faptele sale deoarece nu-i mai ajunge veşnicia. Poate că
timpul în care a trăit Cantemir reprezintă un moment în care se precizează mai bine distanţa dintre cultura orală şi
cea scrisă, dintre popor şi elită. Matei Basarab a fost bocit de câteva boierese, 70 dar în vremea lui Cantemir, adică
într-un interval de câteva decenii, boierii plăteau bocitoare pentru morţii lor şi ele se achitau de această obligaţie
pe care familia o avea faţă de defunct vreme de un an cât dura doliul. 71 Boierii vremii sale au mai părăsit şi alte
obieciuri pe care le aveau odinioară. În trecut ei purtau doliu ca şi ţăranii, umblând cu capul descoperit în intervalul
de 40 de zile de la moarte, indiferent de temperatura de afară; "acuma însă au părăsit acele supersti~i, mulţumindu-se să
poarte haine de doliu şi să-şi lase părul mare." 72 Pe măsură ce ne apropiem de contemporaneitate tot mai multe
gesturi îşi pierd obligativitatea, sporind în importanţă elementele de spectacol.
Şi pentru elita românească transilvăneană problema faimei defunctului, a familiei sale, a românilor în
raport cu celelalte neamuri câştigă în importanţă. Moartea pare a fi fost, în societatea plurietnică şi multi confesională
din Transilvania un moment de concordie, de depăşire a barierelor de orice fel. La înmormântarea unor români de
vază- şi poate nu numai a lor- participă şi oameni din celelalte naţiuni, "învăţaţi bărbaţi carii s-au obişnuit a se
îndulci de podoaba şi măiestria cuvintelor." 73 Din cauza acestor spectatori preoţii ar trebui să vorbească "mai
împodobit şi după ritoricească măiestrie", 74 pentru a oferi imaginea unor preoţi învăţaţi care să reprezinte cu
succes neamul românilor. Dacă şi la nivelul predicii se simte nevoia unor concesii făcute bunului gust al oaspeţilor,
probabil că şi în structura ritualului au intervenit treptat mici schimbări.
Cultul morţilor are rădăcini străvechi, religia morţilor pare a fi cea mai veche pe care a avut-o omenirea.
Înaintea de a adora zeii, omul a venerat morţii săi, de care îi era frică şi cărora le adresa rugăciuni. "Se pare că
sentimentul religios a început cu asta." 75 Templul acestor divinităţi este mormântul, spaţiul mijlocitor între mort şi
familia sa.
În perioada modernă, cultul morţilor se prezintă sub forma unui amestec de elemente precreştine în sistemul
creştinismului destul de superficial în zona rurală. Relaţiile dintre vii şi morţii, dintre cimitir şi sat sunt riguros
încadrate de reguli de la care era primejdios să se abată cineva. Pentru a-i determina pe morţi să rămână în lumea
lor, viii le trimit, prin intermediul milosteniilor pe care le fac, din toate roadele muncii lor. Mulţimea zilelor de
sărbătoare în care trebuia să se dea de pomană pentru sufletul mortului - moşii de Crăciun, de Paşte, de Florii, de
Joi-Mari, de Ziua Crucii etc./6 demonstrează că morţii trăiesc paralel, dar sincronie aceste mari sărbători. La
sfarşitul secolului trecut încă se mai credea că în anumite zile ale anului barierele dintre vii şi morţi se suspendă şi
morţii se întorc acasă, chemaţi chiar de "matroana familiei". 77 Deducem deci, că femeile aveau un rol deosebit de
important în menţinerea bunelor raporturi cu lumea de dincolo şi se contaminau prin aceste raporturi de misterul
şi impuritatea acelei lumi. Condiţia femeii în secolele trecute se lămureşte şi prin prisma acestor fapte.
Ibidem, p. 190.
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În secolul XVIII mortul era bocit vreme de un an aproape zilnic, cel puţin aceasta era situaţia în Banat. 78
Din conţinutul bocetelor rezumate de Griselini şi Cantemir rezultă că mortul era, în acel interval, considerat încă
un membru activ al familiei. Acesta din urmă subliniază în mod deosebit rolul activ al defunctului în dialogul cu
bocitoarea: "persoana mortului ca cum ar fi de faţă, o întreabă despre multe lucruri, şi-şi închipuie că el, cuprins
de ură pentru această lume, nu vrea să răspundă la întrebări, în sfârşit că, ostenit de rugăminţile alor săi, izbucneşte
în oarecare cuvinte şi arată ce trebuie de facut şi ce de evitat, şi declară că el nu va mai vorbi de acum înainte şi nu
se va întoarce, deoarece a gustat din plăcerile Raiului, pe care Dumnezeu le-a pregătit credincioşilor etc. şi câte
alte jălanii de femei guralive." 79 Griselini insistă asupra alimentelor aduse de bocitoare la mormânt, rachiu, colaci
şi altele "pe care le presară pe mormânt, ca şi cum mortul ar mânca din ele", iar în bocetul lor îi zugrăvesc celui
mort "cea mai mare durere a lor; îl cheamă să iasă din mormânt, şi într-un fel de cântece triste exprimă fericirea
vieţii lor anterioare în comparaţie cu actualul simţământ al pierderii." 80 Dragostea arătată mortului are la bază
frica de morţi, dar şi dorinţa de a-i ajuta să se desprindă de lumea pământească şi să se integreze celeilalte În
sprijinul acestei idei vine încă o consemnare de la sfârşitul secolului al XVIII, care descrie conţinutul bocetelor:
"cum de au murit, cum de i-au părăsit când doar mai aveau pâine, bani şi vin pentru ei. Ba, pentru a întări aceasta,
aprind un foc şi varsă vin şi răchie pe mormântul celui de mult dispărut, semn că spun adevărul şi nu s-au scumpit
vreodată faţă de acela." 81
Mortul apare ca un personaj suspicios, care trebuie asigurat de bunele sentimente ale familiei, sentimente
ce trebuie probate prin performarea gesturilor prescrise, un personaj faţă de tare oamenii s-au înarmat cu o adevărată
tehnică rituală. Raporturile cu lumea morţilor sunt caracterizate de familiaritate, dar, în aceeaşi măsură, de teamă
şi grijă pentru gesturile consacrate morţii. Contactul cu mortul se menţine strâns în primul an, cât durează doliu!.
O a doua etapă a acestei relaţii începe după perioada de doliu şi durează până la dezgroparea şi înhumarea definitivă:
la trei ani pentru copii, cinci ani pentru tineri şi şapte ani pentru vârstnici 82 Intervalul e punctat de pomeniri,
sărindare, milostenii pentru sufletul mortului. După înhumarea definitivă el aparţine lumii morţilor şi morţilor
familiei.
Reprezentanţii Şcolii Ardelene s-au străduit zadarnic să combată credinţa în strigoi, 83 credinţa că în anumite
zile morţii ies din morminte şi urmaşii sunt datori a le oferi mâncăruri speciale, 84 ca şi modul de trăire a doliului,
jelirea exagerată a morţilor care contrazice speranţa creştină a învierii: "Cetit-am de două muieri, scria Samuil
Micu, care fieştecarea mai mult de un an în toată ziua mergeau la mormântului bărbatului său, şi mai mult de un
ci as plângea şi se cânta. "85 Cu toate aceste atacuri superstiţiile se menţin şi peste un secol, de vreme ce folcloriştii
le-au găsit tot atât de viguroase la sfârşitul secolului trecut.
În pragul secolului nostru însă se fac simţite nişte modificări în felul oamenilor de a se raporta la moarte şi
morţi. Schimbarea nu afectează ritualul funebru, gesturile rămân aceleaşi, dar sensul performării lor s-a modificat.
Predicaţia funebră ne ajută să reconstituim noul model de moarte; ea însăşi se modifică, se îndepărtează de la
vechile teme pentru că avea în faţă o lume care dorea să audă anumite lucruri despre moarte şi să ocolească altele.
Predica a devenit expresia compromisului dintre dogmă şi noua mentalitate marcată de o laicizare crescândă, de
ataşamentul faţă de viaţă şi dorinţa de fericire.
Este ceea ce Philippe Aries numea "moartea celuilalt", un nou fel de a trăi moartea care se contura, pentru
Occident, la începutul secolului al XIX-lea. Este "o nouă mentalitate, diferită de tot ce o precedase. Fenomenul s-a
produs în una sau două generaţii. Este pentru prima dată, în cursul acestei investigaţii, când asistăm la o schimbare
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de bruscă a opiniilor şi sentimentelor." 86 Noua atitudine se defineşte prin intoleranţa faţă de moartea celor
dragi, dorinţa şi certidudinea de a-i regăsi pe cei dispăruţi, admiraţia pentru moarte, pentru frumuseţea ei intrinsecă. 87
La noi, această nouă sensibilitate apare bine conturată în a doua jumătate a secolului; înmulţirea volumelor
de predici funebre semnifică necesitatea unei intervenţii din ce în ce mai frecvente în ceremonia înmormântării.
Deşi nu orice mort beneficiază de o predică, tendinţa este aceea de generalizare a ei. Mai semnificativ decât
numărul acestor cărţi este conţinutul lor în raport cu predicile secolelor trecute. Capătă un rol decisiv, în unele
cazuri, momentul iertăciunilor, altădată aproape inexistent. (Sau atunci când existau, ca la Petru Maior, iertăciunile
aveau rolul de a-i învăţa pe oameni datoriile lor.) Prin intermediul cuvântării funebre, preotul se substituie mortului
care-şi ia rămas bun de la toţi membrii familiei, începând cu cei apropiaţi. Momentul iertăciunilor este pretextul
folosit de cei vii pentru a proclama iubirea drept supremă valoare, prilej de reiterare a speranţei regăsirii sufletelor
din momentul morţii.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, omul se simţea tot mai legat de viaţă şi mai puţin dornic să guste veşnicia.
La vârful piramidei sociale, el a scăpat de tirania naturii, a b.iruit-o prin puterea ştiinţei, iar cu ajutorul medicinei
s-a baricadat împotriva bolilor şi epidemiilor grave. Din punct de vedere economic e capabil să acumuleze valori
care-i permit să supravieţuiască în condiţii bune de la un sezon agricol la următorul. Un nou model de viaţă se
conturează tot mai clar, iar corolarul ei, moartea va fi altfel percepută. Confortul, fericirea familială şi recunoaşterea
pe plan social sunt tangibile pentru un segment destul de consistent al populaţiei. Tot mai mulţi sunt cei care
apelează la serviciile medicilor pentru a-şi prelungi viaţa. Medicamentele, cura de ape vindecătoare făcută în
străinătate fac parte din mijloacele aflate la îndemâna elitei româneşti ardelene de la sfărşitul secolului trecut şi
începutul secolului nostru 8 g
Ataşamentul faţă de viaţă traduce greutatea de a face pasul spre celălalt tărâm. Despărţirea este tot mai
grea, direct proporţională cu bunurile şi fericirea lăsate în urmă. Munca şi rezultatele ei vizibile şi trainice casa,
pământul etc. I-au acaparat pe om, iar moartea îl găseşte deseori nepregătit. Se consolează totuşi cu ceea ce-a
facut pentru urmaşii săi, familia sau patria sa. Surprindem această mândrie şi în mediul rural. Un ţăran îngropat de
I. Lupaş, la începutul secolului nostru, ceruse preotului: "Să spui în predică, părinte, că am muncit şi am ostenit
mult în lumea aceasta şi că toate câte se văd în jurul casei mele, le-am facut cu mâinile mele. "89
Viaţa viitoare e tot mai estompată în cadrul predicii, deşi manualele de Omiletică din epocă recpmandau
exploatarea acestei temeY 0 Viaţa de după moarte este imaginată acum ca un loc unde se reîntâlnesc so~ifericiţi
sau întreaga familie. Această atitudine se leagă de o tot mai mare îndepărtare a elitei de modelul creştin de
raportare la lume. "Un creştin cucernic şi pios e o foarte mare raritate in zilele noastre" - scria în cartea sa de de
predici, din 1888, Iosifi. Ardeleanu. 9 Critica sa îi avea în vedere mai ales pe reprezentanţii elitei româneşti.
Grăitoare pentru noua tendinţă este insistenţa cu care Omiletica citată precizează care sunt cazurile în care
să se ţină predică. În primul rând, erau cei care din punct de vedere moral şi creştin puteau fi arătaţi drept modele.
Biserica se folosea de prilej pentru a încerca să-i menţină pe oameni în limitele moralei sale. Predica mai trebuie
ţinută şi în cazul în care familia o cere; şi familia putea s-o ceară pentru a-şi spori prestigiul în ochii celorlalţi,
deoarece beneficia de un gest care nu avea încă semnificaţia unui bun de larg consum. Cazurile de moarte subită,
de asemenea, nu trebuiau scăpate din vedere pentru că "predispun pe ascultători a asculta şi a primi învăţăturile
potrivite şi cuvântul Evangheliei de a fi pururea gata, căci nimeni nu ştie când va sosi ora morţii." 92 Moartea
subită loveşte mai puternic sufletele nepregătite şi reaminteşte oamenilor că viaţa aceasta e nestatornică.
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în secolele anterioare cultul morţilor îşi avea cauza în teama pe care acea lume obscură o inspira,
acum el devine un cult al amintirii. Doliu! şi lacrimile sunt "tribut de recunoştinţă, stimă şi iubire şi dincolo de
mormânt. 93 Gesturile menite să ajute sufletului mortului în integrarea sa în lumea cealaltă nu dispar, dar pierd în
importanţă în raport cu ponderea acordată păstrării faptelor sale în memoria contemporanilor. Relaţia dintre morti
şi vii, care stătea odinioară sub semnul lumii de dincolo, a Raiului şi Iadului, s-a transformat; imaginea acestora s-a
estompat până aproape de dispariţie. Legătura cu mortul înseamnă acum conservarea imaginii sale de om viu, a
faptelor sale, adică refuzul morţii sale. Nu e vorba de o neglijare a gesturilor prescrise, căci parastasele, slujbele
de pomenire se performează încă. Dar la conţinutul trăirii morţii celorlalţi, a celor apropiaţi se simte această uitare
a lumii veşnice. În condiţiile unei laicizări tot mai adânci, a îndepărtării de credinţa în veşnicia Raiului şi Iadului,
moartea devenea sinonimă cu neantul. Refuzul morţii celuilalt, cultivarea obstinată a imaginii sale de om viu,
speranţa refacerii cuplului după moarte - sunt elemente comune tuturor cărţilor de predici funebre publicate la
sfarşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru 94
Un element care a dobândit o importanţă deosebită este aspiraţia spre fericire a oamenilor. Fericirea devine însăşi
scopul vie~i pământeşti şi ar părea tangibilă dacă moartea n-ar interveni brutal pentru a-i răpi omului pe cei dragi.
Cu două secole în urmă, predicile lui Ioan Zoba din Vinţ accentuau tocmai faptul că fericire şi pace nu
există decât după moarte ca o răsplată pentru cei ce au suferit. Doar răii se pot bucura în această lume, bunii "zua
şi noaptea plâng cu amar mare" 95 Viaţa de veci trebuia plătită cu suferinţe şi încercări grele, astfel încât aleşii lui
Dumnezeu să-şi merite "coroana şi plata". 96
~ici predicile funebre ale iluminiştilor Mi cu şi Maior, nu erau departe de acest model de viaţă trăită permanent
la gândulla moarte: "Să nu ne lăsăm norocului, scrie Samuil Micu, că este fără de credinţă, să nu ne încredinţăm
vârstei şi sănătăţii, că vedem că mor tineri, mor bătrâni, mor de toată sama şi de toată vârsta. "97 Probabil că între
modelul predicat de ei, prea sever datorită formaţiei lor şi viaţa contemporanilor exista o distanţă destul de mare,
altfel cum s-ar explica războiul pe care Petru Maior 1-a declarat moravurilor destul de lejere ale tinerilor necăsătoriţi,
98
"blăstămatului obicei cu carele feciorii voştri au ibovnice şi fetele voastre ibovnici ... "
Căutarea fericirii era, în pragul secolului nostru, un ţel la fel de nobil ca altădată mântuirea sufletului.
Oamenii au răgazul de a se gândi mai rar la moarte, dar tocmai de aceea lovitura e mai greu simţită, iar cruzimea
ei mai mare. Iată cazul unei protopopese moartă în 1887. Preotul rememorează elementele unei vieţi împlinite de
care a avut parte· lkscendentă a unei familii bine plasate în societate, cu o căsnicie reuşită, ar fi trebuit să fie o
femeie fericită "dacă ar fi dată omului o fericire statornică şi deplină pe pământ." Dar moartea a secerat cu furie
în jurul ei. I-au murit întâi fraţii mai mici, apoi o soră tânără în urma căreia au rămas cinci copii mici. Ea şi-a
asumat sarcina de a-şi creşte nepoţii orfani, dar doi au murit, apoi i-au murit şi părinţii. Concluzia deloc
încurajatoare Ia care ajungea preotul era aceea că toate zidurile pe care omul le-a ridicat în jurul său "nu pot opri
momentul despărţirii noastre de cele pământeşti." ° Cu toate cuceririle' sale, omul nu se poate apăra împotriva
morţii, tentativele sale au eşuat lamentabil, el nu se poate elibera de condiţia de fiinţă muritoare. Dar îndepărtându-se
de modelul tradiţional care avea în centru o religie salvatoare, s-a pomenit singur în faţa morţii. Deşi teologii
recomandau preoţilor să abordeze, în cadrul predicii funebre problema fericirii sau nefericirii veşnice în care vor
trăi sufletele după moarte, 101 aceste teme sunt vagi în comparaţie cu locul pe care-I deţineau în predicile secolelor
trecute. Nestatorniciei vieţii omeneşti nu i se contrapune hotărât ca în trecut viaţa de după moarte. Mai ales Iadul
99

10

Zaharia Boiu, op.cit., p. 75.
Tit Bud, Cuventări funebrale şi iertatiuni, 1, Gherla, 1878; Iosif Ion Ardeleanu, op. cit.; Ti tu Vespasian Gheaja, Anghira
creştină sau cuventări funebrali, Sibiu, 1875.
91
I. Zoba din Vinţ, op.cit., p. 91.
96
Ibidem, p. 30.
97
S. Micu, op.cil., p. 17.
98 PMaior, Didahii adecă învăţături pentru creşterea fiilor la ingropăciunea pruncilor mor,ti, în voi. ŞcoalaArdeleană, Il, p. 106.
99
Z. Boiu, op.cit., p. 110-lll.
100
Ibidem, p. 167.
101
Pr. D. Voniga, op.cit., p. 86.
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dispare, locul său e luat de imaginea reunirii fericite a familiei într-o veşnicie în care divinitatea şi-a diluat prezenţa.
Omul va birui moartea cu ajutorul iubirii. Romantismul a ridicat iubirea în rândul valorilor umane fundamentale.
O sensibilitate uneori exagerată a luat locul sobrietăţii din trecut. Iubirea dintre oameni a devenit foarte importantă
pentru a compensa relaxarea legăturii dintre om şi Dumnezeu.
Alte element ce ţine de laicizarea vieţii este constituirea discursului civic asupra morţii. Omul nu mai este
privit prin prisma dependenţei sale de Dumnezeu, ci ca o fiinţă liberă pusă în serviciul comunităţii şi patriei. El
este acum un luptător şi un erou. Lumea morţilor, a strigoilor, acea lume a forţelor obscure s-a refugiat în zona
arhaică rurală; la nivelul elitar, locul ei este luat de lumea eroilor care şi-au pus viaţa în serviciul patriei. Faptele
mari rămân nepieritoare, asigură nemurirea în conştiinţa publică.
Semnificativă sub acest aspect este înmormântarea lui Andrei Şaguna, în 1873. Deşi a dispus săi se facă o
ceremonie simplă, au venit sute de delegaţi ai satelor să asiste la spectacolul impresionant oferit de români la
moartea conducătorului lor. "Îngropăciune ca aceasta nu a mai văzut Transilvania de sute de ani. Mare în simplitatea
ei, grandioasă şi semnificativă în sublimitatea ei." Cu oarecare regret autorul acestui articol, din "Telegraful
Roman", remarca lipsa discursurilor, dar îşi încredinţa contemporanii că prin marile sale fapte Şaguna şi-a asigurat
locul între eroii românilor. 1c2
Ziarul oficial al bisericii ortodoxe din Transilvania nu lasă să treacă neobservate morţile lui Avram Iancu şi
Alexandru Ioan Cuza, ~ care îmbogăţesc galeria eroilor români. Cu un secol în urmă, aceştia ar fi fost nişte morţi
ca toţi ceilalţi, nişte suflete destinate fericirii sau nefericirii veşnice. Poziţia lor socială n-ar fi fost o garanţie
pentru accesul în lumea celor fericiţi după moarte. Acum însă, moartea lor reprezintă momente importante în
viaţa comunităţii, "o întâmplare sărbătorească", o "sărbătoare jalnică". 10~ Toţi aceşti oameni iluştri intră, în momentul
morţii lor, în panteonulla care se închină naţiunea română. Eroizarea civică a marilor oameni este o victorie laică
asupra morţii. 105 Laicizarea începe la vârful societăţii, dar se extinde treptat, iar predica se face ecoul acestui
fenomen, devine un instrument cu ajutorul căreia fiecare mort e transformat într -un erou nelipsit de la datoria sa
cetăţenească. Foarte apropiat de mentalitatea comună epocii este volumul lui Zaharia Boiu, alcătuit din predici
ţinute la moartea acelei elite săteşti a românilor reprezentată de familiile de preoţi, dascăli, protopopi, notari,
ţărani înstăriţi etc. Această categorie a ieşit din anonimat, predica reprezentând un fel de consacrare a morţilor, de
intrare a lor în categoria "bunului luptător al bisericii, naţiunii şi patriei" .106 Activitatea socială a fiecărui ins este
intens valorizată, iar prezenţa publicului la spectacolul funebru echivalează cu un omagiu adus de societatea
recunoscătoare activităţii defunctului. Doliu! şi lacrimile celor rămaşi sunt acum "tribut de recunoştinţă, stimă şi
iubire şi dincolo de mormânt". 107 Sensul doliului s-a modificat mult faţă de secolele trecute, când el avea înţelesul
unui ajutor dat sufletului mortului pentru despărţirea de vii şi primirea în lumea de dincolo. Griselini este foarte
explicit: prin obiceiul bărbaţilor de a-şi purta capul descoperit în intervalul de 40 de zile de la moarte, românii
bănăţeni "trăiesc în absolută convingere, că prin astfel de canoane, folosesc nu cu puţin sufletului celui răposat". 108
Într-o lume în care religia ca instrument de abordare a lumii nu-i mai ajunge omului curios şi impregnat de
încrederea în puterea sa de cunoaştere, imaginea bisericii în raport cu lumea de dincolo apărea insuficientă. De
aceea mulţi au încercat să construiască "uneori în cadrul bisericilor, însă cel mai adesea în afara lor, şi uneori
împotriva lor, în vast sistem de cunoaştere a supravieţuirii şi de practicare a comunicării cu lumea de dincolo, pe
scurt, spiritismul. 109 Haşdeu era, desigur, un singuratic, adepţii săi în ale spiritismului au fost puţini, iar efectele
propagandei sale minore. 110 Dar semnificaţia căutării unui alt mod de a trece bariera dintre vii şi morţi rămâne.
10
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Telegraful Roman, an XXI (1873), nr. 54, 5/17 iulie, p. 2.
fdem. an XXI (1873), nr. 51. 24 iunie/6 iulie, p. l, an XX (1872), nr. 72, 7119 septembrie, p. 1.
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' Idem, an XXI (1873). tu. 52, 28 iunie/10 iulie, p. l.
105
Edgar Morin, L 'homme elia mort, Editions du Seuil, 1970, p. 57.
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Zaharia Boiu, op.cit., p. 54.
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/bidem, p. 75.
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Fr. Griselini, op.cit., p. 178.
109
Ph. Aries, op.cit, Il, p. 227.
110
Volumul său Sic cogito. Ce e via,ta? Ce e moartea? Ce e omul?, Bucureşti, 1908 este o încercare de teoretizare a curentului pe
baza e":perienţelor sale spiritiste de la sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru.
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THE SCHEME OF PHILIPPE ARIES AND ATTITUDES TOWARD DEATH
IN ROMANIAN SPACE
(Abstract)

This study deals with Romanian attitudes towards death according to Philippe Aries scheme. The sources
taken into consideration are different: folklore (Mioriţa), shortstories of Pavel Dan, journals and religious
paperworks.
The conclusion is that the image regarding 'the world beyond' offered by church became no more sufficient.
So different ways of communication with this unknown world were carried out, in some cases even against
religious principles. People looked for a way to annihilate the frontier between dead and alive.
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Les roumains de Transylvanie
et
l'Empire des Habsbourgs dans la periode 1848-1851
- entre realite et imaginaire
Ion CÂRJA

Depuis 1' epoque des Iumieres jusqu' aux debats intellectuels ressuscites dans les dernieres decennies de
notre siecle on essaye de donner des definitions et des descriptions typologiques de la civilisation danubienne "L ·Europe Centrale", "L 'Europe mediane", "Mitteleuropa" 1 etc. -un trajet intellectuel ou le besoin de (re)trouver
une identite pour cette partie du continent, de preciser le contenu et ses limites spatiales est en parfaite concordance
avec Ies reveries nostalgiques pour l'âge d'or representee par un monde revolu, avec des hesitations theoriques et
ambiguites de toute sorte. Les provocations des evolutions historiques tourmentees au :xxe siecle y ont contribue:
Ia pulverisation de la Double Monarchie en 1918 en des etats nationaux avec des frontieres incertes et securite
insuffisament garantie, l'ascension du nazis.me dans les annees '30, l'avenement des regimes communistes dans
certains territoirs de 1' Empire des Habsbourgs apres la seconde guerre mondiale ont pousse des quetes retrospectives,
inevitablement nostalgiques et idealisees dans le sens de regagner la memoire culturelle et identitaire de ce qui
avait ete "1' Autriche d' hier, 1' ordonnee". 2
Ces references et reactualisations visent, malgre leurs tendances mythologiques, une realite historique
concrete: I'Empire de I'Autriche et ensuite de I'Autriche-Hongrie. Incontestablement la modernite de !'Europe
Centrale(les siecles XVIII< et XIX<) meme si elle s'est realisee plus tard par rapport a!'Europe Occidentale, est
due en grande mesure aux initiatives reformistes de la Cour de Vienne sur le plan social, administratif, religieux,
de l'enseignement etc. Les objectifs de cette politique visaient la creation d'un systeme propre de references'
politico-administratives, culturelles(par la promotion de la langue et culture allemandes), ideologiques pour les
nombreuses diversites qui constituaient I'Empire et de lui conferer une identite exacte. Meme si ces efforts dans
la direction de former une conscience autrichienne ont eu, paradoxalement, entre autres, comme effet l'activation
de la conscience de soi au niveau des communautes et l'apparition dans les premieres decennies du xrxc siecle
des mouvements nationaux, 4 cependant I'Empire a signifie dans son existence concretement historique une pluralite
unificatrice, 5 un espace mental 6 commun pour le monde de l'interieur de ses frontieres.
Si I'Empire des Habsbourg et depuis 1867la Double Monarchie se sont inscrites dans l'histoire de l'epoque
moderne par des actions et des realisations concretes, bien connues aujourd'hui, il n'est pas moins vrai que
l'imaginaire a offert et continue a offrir une perspective des plus interessantes sur Mitteleuropa d'autrefois. Il
s'agit de ce que le critique et l'historien litteraire italien Claudio Magris a nomme "le processus de mythifier le
Yoir Friedrich Naumaru1. Mi/te/europa, Reiner. Berlin, 1915.
Claudio Magris, O lume de ieri, un mit de astiizi. en Secolut.:o:. 1-311997. p. 36.
1
Victor Neumann. Mi/te/europa intre cosmopolitismul austriac si conceptul de stat-natiune. dans le voi. Europa Centrala.
.Vevroze. dileme, utopii, sous la direction de Adriana Babesi et Cornel Ungureanu. Iasi, 1997, p. 175.
'Ibidem.
'Andrei Corbea. O parte a intregului. en Ibidem, p. 196.
6
Euge1mc lonesco. Imperiul austro-ungar- precursor al confederatiei Europei Centrale, en Ibidem, p. 251.
1
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monde autrichien", un processus de surdimensionner cet espace dans des divers domains de cn!ation: litterature,
musique(voir par exemple Mozart, pour lequel !'idee d' Autriche devient musiquef, folklore, etc. Les traits du
mythe des Habsbourgs se sont configures en meme temps que l'existence historique de l'Empire, depuis le XVIIIc
siecle jusqu' a la fin de premiere guerre mondiale; a partir de 1918, !o in de disparaître en meme temps que 1' Empire,
tout au contraire, il semble avoir commence sa peri ode la plus fertile et la plus interessante. ~ Ainsi, de nombreux
aspeGts qui constituaient autrefois un monde et une maniere de vie tels: la personne de l'empereur et l'autorite
sur-nationale de la Cour, la Vienne et ses valses, les uniformes des hussards et les femmes splendides autrichiennesslaves de !'Europe Orientale, la conduite des archiducs, la maniere irreprochable des serveurs viennois a cote du
hedonisme de la vie de la capitale9 constituent des themes preferes de l'imaginaire des creations culturelles de
grande tenue et en grande mesure de la sensibilite collective. Claudio Magris a recherche ces representations de
l'imaginaire dans la litterature autrichienne moderne, 10 ses conclusions etant d'une valabilite beaucoup plus large
pour ce qu'on pourrait appeler le processus de supervalorisation de la civilisation de l'Empire des Habsbourgs.
Selon l'historien italien il ne serait pas question d'un "simple processus de transfiguration du reel" mais surtout
d'un "remplacement total d'une realite socio-historique par une autre, fictive et illusoire", autrement dit "la
sublimation d'une societe concrete dans un monde du conte pittoresque, ordonnee, sur"."
L'image de 1' Autriche imperiale peut se placer donc entre Joseph II et Fran9ois Joseph I mais aussi apres
1918 entre la realite historique concrete et les transfigurations corriplexes etala fois nostalgiques de l'imaginaire
Par la suite, nous voulons voir en quelle mesure ce trajet de la realite vers les dimensions d'un possible mythe peut
etre reconstitue en ce qui concerne la participation des Roumains de Transylvanie a la revolution de 1848-1849.
Les faits qui se sont deroules pendant ces annees surgissent des sources avec leur tumulte dramatique et grandiose
ala fois, resultat des actions deroulees par !'elite n!volutionnaire et les communautes. Le tableau des faits de cette
periode pourrait etre regarde aussi de la perspective de l'imaginaire'~vu qu'au-dela des lignes visibles de l'histoirecombat on trouve des mentalites collectives significatives pour la maniere dans laquelle les Roumains ont agi
dans la revolution.
Pendant ces annees, les Roumains de Transylvanie ont vecu des moments decisifs dans leur evolution vers
la nation de type moderne. Leur approchement de 1' Autriche, disposee pour 1' instant de reconnaître leur nationalite,
a signifie la participation des detachements roumains armes dans la guerre civile de Transylvanie depuis 1' automne
1848 jusqu'en ete 1849 a cote des armees imperiales, ainsi que des efforts revendicatifs soutenus aupres les
autorites imperiales, de 1849 jusqu'a la fin de 1851. Les aspects qui visent cette recherche: l'image du monarque
de Vienne - "le Bon Empereur" - dans la sensibilite collective roumaine de cette periode et les significations du
pouvoir imperial autrichien dans les textes du mouvement de revendication roumaine de la periode 1849 - 1851
peuvent etre eux-aussi decouverts dans cette ele, representee par les connexions de l'histoire politique avec les
structures de l'imaginaire.

Avram Iancu et "le Bon Empereur" dans la sensibilite collective roumaine pendant la revolution
En Transylvanie, ainsi que dans toute la region centrale-sud-est du continent d'ailleurs, le mythe du "Bon
Empereur" represente, depuis l'aube de la modernite, une constante de la mentalite collective. Les revoltes qui
ont boulverse la n~gion au Moyen Âge et a l'epoque premoderne, enregistrent la projection mythique du ''Bon
Empereur" 1\ tres proche du peuple et pret a lui solutioner les sollicitations en depassant les realites oppresives

C. Magris. !Imita Absburgico ne !la letteratura austriaca moderna, Torino, 1982, p. 38.
Idem. O lume de ieri ... , en Secolul ...\:X, 1-3/1997, p. 27.
9
Ibidem, p. 28.
10
Dans l'ouvrage anterieuremcnt cite: Il mita Absburgico nella letteratura_austriaca moderna.
11
Marian Papahagi, Claudia Magris si nostalgia Imperiului. en Secolul.XX, 1-3/1997, p. 25.
11
Voir Raoul Girardet. Mythes etmythologies politiques, Paris, 1986: Simona Nicoară, Mitologii le revolutiei pasopt1ste românesti.
!stane si imagmar. Cluj-Napoca, 1993.
13
Voir IosifWolf, Rti.~coala din Boemia (1775) -1 răscoala lui Horea. Studiu Comparat, dans le voi. Rascoala lui Hore a- studii
s1 mterpretari istortce. Cluj-Napoca, 1984, p. 169-200.
1
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des regimes locaux d'etats. Par exemple, en Bohemie du XVIIe seicle, les representants du theâtre populaire
s'appuyaient sur le jeu de la substitution et de "l'alterite'' paysanne de l'empereur. 14 Pendant les revoltes de 1753
de Stirie, Croatie et Slavonie, on faisait appel au meme jeu comique de l'election d'un "roi de paysans". On
constate aussi dans le cas des paysans russes ayant a leur tete Emilian Pugaciov, la croyance en un autre "tzar"
suuppose etre meilleur. 1)
En 1784 egalment, les autorites du comte de Hunedoara remarquent le fait que les paysans appelent Horea
leur "Roi" En vertu de la tradition populaire, Horea est "Souverain"("Crai" en roumaine-n.n.) ou "Empereur",
representant selon l'expresion de l'historien losifWolf"un alter ego du monarque de Vienne" 16 . Les voyages de
Horea a Vienne, d' ou il revient avec "la justice dans le sac" pour les siens, la legitimi te souvent invoquee par les
artisans locaux du mouvement de 1784, en vertu des ensignes "reyues" par Horea de la part de l'empereur:
"lettre" et croix d'or sont significatifs pour la sensibilite roumaine de l'epoque.
Le râie du mythe dans ces manifestations des collectivites pre-nationales et nationales, est celui de maintenir
la cohesion du groupe d'insurges; 17 entre ses multiples significations il faut mentionner aussi le fait d'avoir cultive
au niveau des masses paysannes une conscience politique de debut. 18
De longue duree le mythe se structure Jentement, avec des influences des initiatives de reformes de la Cour
de Yienne et de la meme maniere que le legalisme petitionnaire des actions roumaines a la fin du XVIII" siecle et
des premieres decennies du siecle suivant, de sorte que le desir d'amelioration de certaines situations critiques sur
le plan local (fiscalite excessive, abus, etc.) et generalement roumain (l'action petitionnaire de l'eveque lnochentie
Micu, le mouvement du Supplex), suppose des tentatives insistentes et tenaces dans la meme direction: Vienne capitale de l'Empire et la residence du monarque.
La revolutiuon de 1848 valorifie le mythe dans un contexte ou la mentalite collective est deja pigmentee
par !'ideologie politique nationale. Ă. remarquer dans ce contexte que la figure de l'empereur de Vienne se superpose
sur l'image de "I'AIIemand"(en roumaine "neamtul-n.n.) parmi les Roumains. "L'AIIemand", peryu de maniere
generique comme une autorite, comme personne qui parle une langue de prestige et l'ambassadeur d'une civilisation
avancee, 19 est par excellence le representant de l'empereur et !'executant de la volonte de celui-ci pendant la
n!volution. "L'AIIemand" garantit maintenant l'identite roumaine" 0 et suggere, par l'intermediaire des symboles
propres, les represemations typiquement roumaines. De ce point de vue, J'empereur confere une legitimite a la
position et aux actions de la partie roumaine, fait assume par les elites au niveau des idees claires et des masses
dans la sphere des representations specifiques. Ainsi, les prises de position du camp roumain entre 1848-1849 et
plus tard (les memoires des p"<uticipants, par exemple) invoquent la personne du monarque et la Constitution
liberale de Yienne. Pour argumenter la legalite propre et pour delimiter l'adversaire hongrois, insurge et rebelle,
accuse d' avoir declenche la revolution.
Dans une maniere extremement suggestive, la partie roumaine se definit elle-meme, et definit celle hongroise
aussi, en prenant attitude vis-a-vis du couronnement du jeune empereur Franyois Joseph (Olmutz, le 2 decembre
1848). Ainsi, le memorialiste Stefan Branea se prononce dans une maniere typique: "quelle serait vraiment la
cause de cette revolution tellement sanglante'J", avec le reponse invariable: "les Hongrois ne veulent pas connaître
le nouveau empereur Franyois Joseph l et ils ne veulent plus etre soumis a la maison autrichienne" 21 .
La succession au trone est receptee au milieu roumain comme un signe d'espoir et sert pour argument pour
"la legitimite'' invoquee: "Et d'un coup nous sommes redevables [grâce a Saguna-n.n.] de rappeler sous ce nom

14

lbidem. p. 188.
lbide111.
16
Ibidem.
17
Ibidem. p. 190.
18
lbidem, p. 189.
19
Voir Valeriu Leu, Imaginea "neamtului" în însemniirile de pe cârti/e vechi românesti din Banat, en Banatica, 12, II A, Resita,
15

1993, p. 177-182.
20
21

Ibidem.
Voir Cronica evenimentelor din anii 1848-1849 scrisa de protopopul gr.ort. Stefan Branea, in Tara Bârsei, VII, 1935, 1, p. 32.
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dorenavant le jeune empereur a la messe divine. Seigneur defend-le longtemp dorenavant et soumet a ses pieds
tous ses ennemis mechants III La nation hongroise ne veut pas le connaître mais encore toujours plus fort renforce
la revolution"" 2
Le discours revolutionnaire de !'elite agit en cette periode sur le fond deja structure de la mentalite collective
et confere a la figure de l'empereur, qui se trouve dans le camp des Roumains la qualite d'argument irrefutable.
En ce sens, on sait que les appels frequemment adresses par "l'inteligentsia" aux masses en vue de la stimulation
et de l'organisation de celles-ci, contenaient l'affirmation que leur action, celle des masses, vont main a la main
avec les idees de Divinite, empereur et nation roumaine. Al'occasion de 1' Assemblee de Blaj du Dimanche de
Toma (Duminica Tomii), un jeune chancelier s'adresse aux Roumains y reunis en disant: "N'ayez pas peur, mes
freres, Dieu est avec nous et lajustice aussi. Nous sommes fideles al'empereur et nous voulons lajustice, nous
voulons la paix. Vive l'empereurl Vive la nation roumainel" 23 Dans ce contexte, le sermon fait sur la Plaine de la
Libene aBlaj, le 15-17 mai 1848, par les assemblees des Roumains y presents, est significatif et contient la meme
hierarchie symbolique: "Je jure, au nom du Seigneur, du Fils et du Saint Esprit, au Dieu vivant, que je serai
toujours fidele a1' empereur de 1' Autriche et au grand prince de Transylvanie, Ferdinand 1etala maison autrichienne,
aux amis de la Majeste et de la patrie je serai leur ami et je serai r ennemi des ennemis[ ... ]" 2•
Ă juste titre, en 1848 les Roumains reposent sur la conviction que la Vienne reconnaît leur nationali te. Par
consequence, le contenu du discours revolutionnaire possede une logique interessante, basee sur une dialectique
argumentative ou predomine l'alternance: empire/empereur- nation. Par exemple, L'Appel du Comite National
de Sibiu adresse aux Roumains, le 20 octobre 1848 s'exprime ainsi: "L'empire est en danger; tout la nation
roumaine est en danger; les droits du trone sont foules aux pieds; notre loi sacree est outragee par les pa!ens. Aux
armes, mes freres, aux armes 1 Pour faire un pouvoir qui effraie les pa!ens" 2s
Les significations pro-imperiales des prises d'attitude des Roumains aux deux niveaux: celui de !'elite et
des masses convergent tout au long de la revolution. Ainsi, les communautes roumaines transylvainnes des
campagnes se fondent sur "le haut ordre" de Vienne dans les disputes avec les representants de la revolution
hongroise en ce qui concerne les operations de recrutement. Dans le contree de Chioar par exemple, les Roumains
refusent de laisser leurs gar9ons dans l'armee hongroise, parce que leur communaute "savait que la loi de
recrutement n'est pas renforcee (benie) par Sa Majeste" 26 . Les Roumains de village Chirileul Câmpiei sont hostils
aussi ala conscription militaire pour la raison que: "Quoi que ce soit nous ne laissons pas nos garyons, seulemem
a1' empereur, parce que nous ravons jure sur la Plaine de la Liberte aBlaj, et on respectera notre sermon". 27
Axes sur la Vienne, les Roumains soutiennent donc leur propre nationalite, ils reussiront, dans le contexte
de la revolution, a faire des renversements majeurs de situations sur la ligne des formes d'organisation et de
direction; la periode s'annon9ait comme un debut inespere des formules politiques et administratives roumaines:
Comitet National, legions, prefectures, organisation civile et miii tai re en general. L' adhesion des Roumains aux
formes d'organisation du propre perimetre ethnique et la consideration dont rejouissent les membres de
"''intelighentsia" - "les seigneurs roumains" - constituent les realites de cette periode. Cet aspect resulte par
exemple du deroulement de l'organisation de la Prefecture IV Champetre (de Câmpie): le prefet Alexandru
Bătrâneanu est solicite par un subalterne, le tribun Simion Mauritiu, as'occuper du probleme de la participation
faible des paysans aux exercices de mobilisation, en precisant d'une maniere significative: "Je sais que s'ils
voient votre lettre ils auront honte". 28

p. 32-33.
Baritiu, Parti alese din istoria Transilvaniei. Pe doua sute de ani în urmii, Sibiu, 1890, II, p. 98.
~ 4 Cornelia Bodea, 1848 la români, l, Bucaresl. 1982, p. 484.
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G.Baritiu, op.cil., p. 307.
26 Alexandru Roman, Reprivire scurta la lupta intre români si maghiari sub decursul revolutiuniii din ami 18-18-18-19, en
Memorialistica revolutiei de la 1848 din Transilvania, edition soignee par Nicolae Bocsan et Valeriu Leu, Cluj-Napoca, 1988, p. 192.
27 Isaia Moldovan, Din intâmpliirile vie/Jii mele. Note si schite. 11.184819, en Ibidem, p. 245.
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Sur ce fond de l'importance de !'elite et de ses commandements dans la sensibilite collective raumaine, se
praduit, a partir de la revolution, la reception de la figure d' Avram Iancu dans une maniere tout a fait exceptionnelle.
Dans ce contexte, la mentalite collective du camp revolutionnaire roumain a comme trait de premiere
importance la reception de la personnalite de Iancu et du "bon empereur" dans un rapport de coexistence. Les
expressions de nombreux paysans sont eloquentes a cet egard, elles proviennent surtout des querelles et
confrantations avec des representants de la revolution hongroise. Par exemple, le 23 octobre 1848, dans le village
de Plescuta pres de Halmagiu, quelques paysans raumains sont arretes par les Hongrois, transportes a Arad et
emprisonnes, "et le premier emmene par les Hongrais a cause de 1' affirmation des Roumains: "Dieu n' aidera pas
les Hongrais" et que "Dieu aidera 1' empereur et notre Iancu". 29 Dans le meme zone de Zarand, se praduit un
episode similaire, relate par Petru Moldovan dans ses memoires: deux paysans du village Grosi sont arretes au
marche de Vascau, denonces par un Hongrois pour avoir dit aux autres Roumains: "Dieu aidera I'Empereur et
Iancu le plus vite possible 1"~
La frequence de ces attitudes roumaines populaires est assez grande, elles se constituent en ete de 1' annee
1848, entre la deuxieme et la traisieme assemblee de Blaj et elles vont constituer une certitude collective du camp
roumain pendant toute la duree du deroulement ulterieur des evenements.
Entre la figure de l'empereur de Vienne et celle d'Avram Iancu existe donc, dans la mentalite collective
roumaine, une relation bien detinie, Iancu etant perfi:u comme mandataire des actions imperiales, garant de l'ordre
legale autrichien. La collectivite raumaine valorise ainsi la personne du chef qui s'est leve de ses rangs. Iancu, luimeme met en evidence ce fait, au printemps de la revolution, a l'occasion de la foire du Dimanche des Rameaux
de Câmpeni (avril, 1848), quand il s'adressa aux Roumains de la region des Monts de l'Ouest ici presents (ils
s'appellent "motzi"): "Ă partir d'aujourd'hui vous n'obeirez qu'a moi et a l'empereur"."
La participation des detachements des Roumains aux confrantations armees sur la meme barricade que les
troupes autrichiennes, pendant la veritable guerre civile contre le camp revolutionnaire hongrois, en automne
1848 et les premiers mois de l'annee suivant, la colaboration de Iancu et d'autres chefs raumains avec des officiers
d'armee portant l'aigle imperial (le capitaine lvanovici, le colonel Losenau, le colonel Urban etc.) ont ete decisives
pour consolider la conviction des roumains "motzi" dans la legalite de l'autorite du "Souverain"(lancu aussi a ete
surnomme "Crai" - n n.) qui etait leur chef Autrement dit, la mentalite revolutionnaire roumaine du moment
justifiait suffisamment claire sa propre position: la lutte pour l'empereur et la nation, le transfert d'autorite et
signification legale du premier au second terme se materialisant, dans la perspective de la conviction collective,
dans la personne d' Avram Iancu.
Dans ce meme ordre d'idees, l'historien hongrois transylvain Kovary Laszl6 va affirmer suggestivement
dans un ouvrage sur la revolution publie a Pesta en 1861: "Cette region montagneuse est arrivee pcndant la
revolution sous le sceptre en fer de Iancu; c'est d'ici qu'il a refi:u son nom de "Roi des Montagnes", en donnant des
ordres au nom de l'empereur". 32
Dans la sensibilite revolutionnaire roumaine de cette periode, Iancu va s'imposer de plus en plus fort
comme chef de ceux qui appartenaient a sa nation par excellence, patron des aspirations roumaines. Les divers
appels adresses a Iancu par les masses, par les leaders locaux de celles-ci, convergent a le denommer ainsi.
D'ailleurs, les habitants du village Muntele Rece des Montagnes Gilâu s'adresse au prefet de la Legion Auraria
Gemina, au printemps de 1849, de la maniere suivante: "Pour Sa Majeste, le general des Roumains"D Tout aussi
relevante est, dans ce contexte, la consideration d'un officier hongrais de l'armee de Kemeny Farkas, concernant
la meme chose: "Les "motzi" prenaient ses ordres pour sacres, inviolables et etraitement obligatoires. Il savait
provoquer, stimuler, et entretenir sans cesse les sentiments de la conununion forte et de l'amour par des faits
0
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toujours nouveaux. Son peuple, penetre d'un zele religieux, le considerait comme l'envoye de Dieu. Aussi le
craignaient -ils, le respectaient et 1' aimaient". 34
L' affection des Roumains pour la personne d' Avram Iancu, li ee de maniere intime de son râie de chef de la
revolution roumaine, va conduire dans la perception collective roumaine a la construction d'un statut de proportions
grandioses, avec des qualites beaucoup plus superieures aux proportions communes.
Il y a un precedent interessant qui merite d'etre mentionne, au moins au titre d'hypotese, de la perspective
des representations collectives et qui est lie de la presence et d'activite d'Ecaterina Varga dans les Montagnes
Apuseni, de son implication dans la direction de la solution des doleances des habitants mineurs, entre 18411847 Nomee par l'archipretre uni de Roeia et qui deviendra le capitaine de Iancu- Simion Balint- comme "une
femme perspicace et eloquente", 35 la figure d'Ecaterina Varga deviendra legendaire encore de son vivant. 16 Dans
le miii eu paysan de la zone des mi nes d' Apuseni on racontait sur Ecaterina Varga des choses de domaine du
fabuleaux on lui attribue des liaisons fortes avec les echelons superieurs du puvoir, son frere agent ala cour de
l'empereur, elle a ete la nourrice de celui-ci et qu'elle-meme justement serait originaire des Habsbourgs, enfin
qu'elle serait tellement influente que devant elle "les seigneurs" n'ont plus aucun pouvoir. 37 Elle a ete et elle est
rest ee pour les "motzi" "Notre Dame" et on pourrait supposer la coexistence de sa figure avec celle d' Avram
Iancu plus tard, pendant la revolution. On pourrait parler d' un trait specifique de l' imaginaire et de la psychologie
collective traditionnelle la mythisation des personnages ayant un râie d' exception pour la communaute. Ancres
dans des structures et prototypes mentales anciens, les structures de la sensibilite collective des "motzi" ont
reserve aEcaterina Varga et a Avram Iancu, le râie hyperbolique des heros sauveurs des contes populaires. Une
etude consacree a la reception de ces figures dans la sensibilite collective de la communaute roumaine de Monts
de l'Ouest du Transylvanie au XIXc siecle, serait particulierement suggestive a cet egard.
Le mythe du heros Iancu prend contour en meme temps que le deroulement de son existence terestre et
meme parmi les gens qu'il subordonnait. Des les annees de la revolution il y a des legendes qui se creent et
circulent a son sujet, chez les Roumains et chez les Hongrois egalement. Ainsi, conformement a l'histoire de
Silvestru Moldovan, dans le village hongrois de Călata, de la meme zone montagneuse de Gilău, les habitants
croyaient que devant Iancu il y a toujours et partout une femme accompagnee d'une chevre noire invisible. 3K
Une autre legende, probablement l'une des plus belles et expressives concernant une rencontre moins
habituelle entre Iancu et 1' empereur, circulait dans le camp du premier: "Quand Iancu entrait chez 1' empereur [ .]
il avait trois chandelles a la main etala main de l'empereur trois chandelles aussi etaient allumees. Les chandelles
de l'empereur se sont eteintes a un moment donne. Iancu s'est avance, a allume les chandelles de l'empereur et a
eteint les siennes. Mais des qu'ils ont recule d'un pas les chandelles de l'empereur se sont eteintes et celle de
Iancu se sont rallumees. Mon fils Iancu, a dit le vieux empereur, je ne m'oppose pas a Dieu, j'ai compris sa
volonte et j'accepte que tu sois dorenavant l'empereur de Transylvanie". 39
De la meme maniere, une histoire relatee apres la revolution contient l'affirmation que : "les paysannes et
leurs enfants l'aimaient a tel point qu'ils l'appelaient "notre petit Souverain"(en roumaine "crăisorul nostru"n.n )40 Les dimensions mythiques de la personne de prefet de la legion des "motzi" se relevent aussi dans
1' expression suivante: "Notre Iancu, le ciel etoile et sa poitrine ne se differencient pas. Il va toujours en charette et
dans la charette il y a une croix d' or. On ne peut faire fussiler Iancu qu · aves des balles en argent. Le plomb ne
ratteint pas et le rejette a sa place" .41
34
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La figure du "Roi des Montagnes" devient h!gendaire dans le milieu hongrois egalement, en s' imposant
souvent sous le signe de certains traits positifs a dimensions multiples. Le contact du prefet de la montagne, qui
allait a Vienne, avec les habitants hongrois de la viile d'Oradea, au mois de fevrier 1850, illustre cette affirmation
Durant le sejour de Iancu dans la viile, 1' espace est devenu inaccessible, la foule des gens 1' assaillissait pour lui
rendre des hommages, et a son depart "les messieurs Iancu et Balint ont eu du mal a se deplacer a travers la foule
y reunie, qui a son depart intonna un "eljen" ("vive !" en hongroise- n.n.) retentissant". 42
Dans cette maniere decrite de fa~on succinte jusqu'ici existent le mythe du "Bon Empereur" et la figure
emblematique d'Avram Iancu dans les structures et les sensibilites de l'imaginaire collectifa 1848-1849. On peut
parler de la coexistence de deux mythes interdependants, avec des implications legitimatives, d'action, politiques
et ideologiques, avec des conotations sacrees et resistant considerablement le long du temps.
D'autre part, on peut constater un changement dans la maniere de reception de ces personnages, apres la
revolution, au niveau large de la communaute roumaine. Sur le fond d'une sensibilite post-revolutionnaire, marquee
par le sentiment de la deception et de la non-realisation nationale, de l'inutilite des efforts faits dans la direction
de l'emancipation et surtout a cause de la prise de conscience de plus en plus aigue du manque de resultats et de
la fragilite de "1' alliance" avec la Vienne a 1848-1849, le mythe de Iancu aura la tendance de prevaloir. Certes, sa
cohabitation a celle du monarque continue a etre une realite, et pourtant nous considerons pouvoir signaler un fait
de nouveaute apres 1849. En d'autres termes, la lecture des sources nous conduit a l'evidence d'un debut de
dissipation du mythe du "Bon Empereur", fait observe le mieux par rapport au mythe de Iancu qui se trouve tout
le long du XIX• siecle en pleine expansion dans la conscience roumaine.
Les signes qui annon~aient ce processus complexe, et qui allait durer, peuvent etre retrouves dans le contexte
politique et dans le climat de la mentalite de la fin de la revolution (l'autornne 1849, debut de 1850). Quelques
realites retiennent notre attention en ce sens~ Ainsi, une grande deception chez les "motzi" sera leur desarmement,
leur abolissement comme pouvoir militaire,~ 3 a l'ordre de "l'Allemand", leur "allie" pendant la revolution. C'est
le cas d'Urban, qui devient le chef militaire de Cluj et menace qu'il va desarmer par force les motz. 44
Plus encore, l'elite de la revolution est soumise a des traitements humiliants qui finissent avec des enquetes
et arrestations. Rubin Patitia remarque exactement en ce sens: "Les Roumains desarmes n'etaient pas du tout
apprecies, et peu de temps apres, les chefs des Roumains ont ete juges par le tribunal pour les faits des annees de
la revolution"; on faisait des perquisitions chez les gens et les persecutions et arrestations etaient a l'ordre du
jour45 Les anciens chefs dans l'armee populaire de Iancu: Simion Probul Prodan, Ioan Bâlas etAxente Sever sont
arretes et une telle tentative concernant Iancu, a la foi re de Hălmagiu le 15 decembre 1849 echoue .. 46 Des details
suggestifs pour la mentalite collective offre le protagoniste meme a la sollicitation de certains amis interesses par
cet incident: "En reali te les soldats de Hâlmagiu m' ont pris, mais j' ai ete tout de suite libere. J' ai ete presente a
leur commandant qui d' ailleurs ne savait rien demon arrestation et qui me pria de le faire connaître au peuple. Je
!'ai fait. Alors, on m'a prie d'acclamer Sa Majeste l'empereur. Je me suis ecrie a haute voix <<Vive l'empereur
Fran~ois Josephl>> Mais le peuple est reste muet. Personne n'a repete mes paroles".~ 7
Iancu se deplace aussi a Vienne accompagne d'autres representants de la nation,ou ils sollicitent la
reconnaissance et la solution des desiderata nationaux .. Ils seront seulement "entendus" mais pas "ecoutes" et ils
vont eprouver par la suite le sentiment amer de 1' inutili te et de la vanite des luttes et des efforts de 1848-1849. On
offre a ces militants pour une cause deja perdue des medailles, des decorations qu'ils refusent categoriquement,
mais ils sollicitent en echange "la decoration" du peuple par la reconnaissance de ses droits, Iancu etant parmi les
premiers qui se prononcent en ce sens48 • Les prises de position de ceux qui etaient vises sont significatives pour la
2
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sensibilite de !'elite roumaine au debut de la sixieme decennie du XIXe siecle. Alexandru Papiu Ilarian par exemple,
declare au moment de l'accordation des decoration, qu'ill'accepte "seulement pour la garder enveloppee en noir,
jusqu'au jour ou, Sa Majeste accomplira sa parole, d'accorder aux Roumains les droits nationaux". 49
Nous pouvons remarquer donc, dans cette nouvelle situation, que les suffrages des Roumains pour l'empereur
diminuent, le mythe se ressent considerablement, en expressions et prises de positions roumaines le nom de
l'empereur commence a etre associe dans une maniere de plus en plus consistente, a l'inditference, a la nonreconnaissance et meme a la trahison de la cause nationale. Le vice-prefet de Iancu, Ioan Balas avoue en ce sens
a son fils Alexandru Bălas: "On a propose a Iancu des honneurs et des fortunes, mais il les a refusees, ne les
acceptant pas, j'ai demande dedommagement mais on me l'a refuse, domage de tous ces sacrifices faits pour
l'empereur qui souscrit et n'a pas tenu sa parole". 50
La vi site de 1' empereur Fran~ois Joseph en Transylvanie en ete 1852 et la reception speciale don't il rejouit
dans les Montagnes de I'Ouest offrent aux Roumains des valorisations interessantes, de maniere relative a la
question abordee en ce pages. Le refus obstine de Iancu de rencontrer l'empereur, apres s'etre pratiquement
implique dans les preparatifs pour l'accueil festif de celui-ci, fait eveiller un etonnement total parmi les Roumains
'·motzi" ou non. L' attitude de Iancu est vraiment singuliere, les explications appartenant aux contemporains, le
protagoniste gardant le secret des vraies raisons. Il dit a Simion Bărnutiu, se referant au passage de l'empereur
dans la viile de Cluj, peu de mots: "Tu entendras que je ne me suis pas montre devant l'empereur mais ta surprise
ne sera trop grande parce que tu te rendras compte que je veux presenter mes faits de la maniere la plus naturelle
possible'' 5 '
Dans les structures de la sensibilite collective, on sera d'accord de maniere significative avec l'attitude de
Iancu, dans le sens de ce que Alexandru Ciura dira plus tard: "C'est le geste final d'un grand homme, qui s'est vu
tromper apres lui avoir promis tant de choses, a l'epoque ou le tr6ne des Habsbourgs etait en danger" 52 Le fait
historique de la visite du monarque dans les Montagnes de I'Ouest, par son impact sur la mentalite collective
roumaine, est donc en mesure d'amplifier une fois de plus la figure de Iancu; "le Bon Empereur" ne disparaît pas,
mais son mythe passe dans un plan second.
Les legendes crees par les masses de la nation roumaine sur la revolution et sur ses representants constituent
un indicateur fidele de la sensibilite nationale. Ayant !'origine meme dans le tumulte des evenements comme nous
l'avons deja mentionne, ces productions vont proliferer dans des nombreuses variantes, jusqu'a notre siecle,
assez tard. Tres particulierement suggestives sont celles qui constituent la motivation du refus de Iancu de rencontrer
1'empereur; nous allons citer finalement un echantillon plus significatif, datant des annees '70 de notre siecle dans
le village d' Albac du departement d' Alba: "Fran~ois Joseph a envoye a Yidra quatre cavaliers qui se sont ecries
devant la maison de Iancu: <<Iancu, Iancu, Ta Majeste, viens dehors pour te dire quelque chose!>> Et alors Iancu
en est sorti et les cavaliers lui ont dit:<<Iancu, Ta Majeste, Fran~ois Joseph t'appelle chez lui>>. Iancu faisait
quelque pas. Ils lui ont dit de nouveau: <<Iancu, Iancu, Ta Majeste, prepare toi et allons-yl>> Alors, Iancu est alle
a J·ecurie, en a sorti une vache, a mis la selle sur la vache et les cavaliers ont dit: <<Iancu, Iancu, Ta Majeste, que
voulez-vous faire 1>> Et Iancu leur repondu: <<~llez et dites a Fran~ois Joseph qu'un fou et un menteur ne
pourront jamais s'entendre>> Iancu s'est declare fou etil a declare Fran~ois Joseph menteur pour ne pas lui avoir
donne ce qu'illui avait promis" 5 '
L'identite roumaine et le pouvoir imperial autrichien dans l'ideologie du mouvement petitionnaire: 1849-1851
La problematique de 1'identite nationale des Roumains du territoire de l'etat autrichien pendant la revolution
de 1848-1849 et les annees suivantes s'est exprimee par des affirmations et valorisations qui visaient I'Empire
comme repere obligatoire. L'ideologie roumaine du mouvement d'emancipation contient maintenant au niveau
9
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du discours avance par les actions petitionnaires des elements significatifs, en privilegiant de loin l'identite nationale
et !'unite du groupement national roumain de la monarchie. De Vienne, devenue par la force des circonstances
liberale, les artisans du mouvement de petition esperaient a "arracher" des droits naturels, en fait des qualites
necessaires aune condition nationale moderne. L'argumentation du contenu des petitions et memoires adresses
au pouvoir imperial se formule et elle est ordonee selon les exigences des relations avec un pouvoir de qui il fallait
obtenir quelque chose; par consequence, l'evaluation de la propre identite contient en meme temps des appreciations
generalement-roumaines, regionalement-transylvaines et habsburgo-centriques et !'unite roumaine est exprimee
dans les termes d'une "Roumanie autrichienne". L'ideologie nationale de la revolution roumaine et egalement du
mouvement petitionnaire vehicule une identite avec tendance et politisee de maniere accentuee. Les structures
ideologiques principales de la peri ode 1848-1851: des petitions, des memoires, la correspondance entre les
intellectuels contiennent de veritables cenificats d'identite des Roumains, avec celles-ci devaient etre convaincues
les autorites viennois de l'importance et de la valeur de !'element roumain.
Le portrait robot de l'identite roumaine est structure dans le cadre du discours petitionnaire a base d'un
schema a trois temps: passe (peuple d'origine noble, fidelite seculaire vis-a-vis de la dynastie), present (merits
exceptionnels pendant les confrontations revolutionnaires - des preuves fortes de la meme fidelite vis-a-vis de
l'empereur), enfin un avenir · la mesure deces antecedents illustres. L'identite nationale contient ces traits parce
qu'elle" concentre les effets du passe, resume reellement et symboliquement les actes de creation du present et
contient les virtualites qui peuvent devenir, en fonction des contextes variables, des formes d'affirmation de la
destinee nationale". 54 En ce sens il faut mentionner la Petition 55 elaboree a la fin de 1' Assemblee nationale de
Sibiu, le 28 decembre 1848. Les references de celui-ci al'image de soi fonde une problematique de la specificite
roumaine dans la perspective economique, sociale et politique, en expliquant une eventuelle question telle
"Comment se presente la nation roumaine en pleine revolution?"
L'argumentation du document suit les accusations principales sur le compte des Roumains: "reactionnaires",
"qui desirent l'independance en violant les droits des autres nationalites", "republicains, "communistes", coupables
de crimes et violences pendant la guerre civile". 56 Chacune de ces accusations est repausee, contreargumentee
point apres point, avec des reponses adequates, d'ou resulte que les Roumains: "desirent un tr6ne et une monarchie
constitutionelle et pas de despotisme", qu' ils sont des federalistes depuis longtemps, avec des preuves consistantes
dans les luttes contre les "rebelles"(les hongrois-n.n. ), bons agriculteurs, qui ignoraient les "theories communistes"
et ayant le sens de la propriete tres aigu, enfin les violences sont dues aux differences de propriete, aux provoccations
et aux gaspillages des "rebelles" dans les villages, avec des reactions de ce genre. 57 La Vienne devait etre convaincue
du "poids" des roumains dans les articulations de sa politique interieure et exterieure, raison pour laquelle 1·identite
roumaine est presentee dans des formules adegre maxima! d' etoquence. Sur cette consideration insiste aussi la
Petition presentee au gouvernement imperial le 5 mars 1849; son texte souligne la necessite de la solution des
revendications de la Petition du 25 fevrier et met en evidence que la nation roumaine "dans tout son extension doit
etre regardee comme predecesseur des peuples cultes de 1' Europe et comme moyen de relation de la civilisation
occidentale avec celle orientale, 58 qui allait etre pour l'avenir un "membre fort de la monarchie autrichienne, tam
pour soutenir l'equilibre necessaire entre les differentes origines des peuples al'interieur de l'etat unitaire, que
pour l'introduction d'une influence- forcement necessaire al'Autriche- a!'est de l'Europe". 59
De la meme fayon se pose le probleme dans le contenu de la Petition du 18 juillet 1849, adressee a 1' empereur
a Schonbrun; ses signataires sollicitent "l'etevation au rang qui convient aune nation, originaire de grands ancetres,
ignoree pendant de centaines d'annees, mais pourtant toujours fidele acette maison (autrichienne-n.n.) douee de
Grigore Georgiu, Natiune, cultură, identitate, Bucuresti, 1997, p. 132.
Teodor V Păcătian. Cartea de aur sau luptele politice-nationale ale românilor de sub coroana ungară. 1, Sibiu. 1904. p. 513-514.
16
Ibidem.
''Ibidem.
18
Ibidem, p. 536.
59
Ibidem.
51
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qualites nobles et qui a un avenir brillant". 60 Dans une expression extremement claire l'eveque Andrei Saguna
definit 1' identite roumaine dans la Lettre adressee aux Roumains orthodoxes le 6 decembre 1849, de la perspective
d'appartenir a l'Empire: "aujourd'hui chaque Roumain est fier et hautain de sa nation qu'on est membre de la
nation fidele ason monarque et qu'on est membre de la nation agree par les autres nations compatriotes, justes et
loyales" 61
Ces appreciations de l'intelighentsia sur la propre identite ethnique et nationale sont extremement
importantes. Leur degre de se faire remarquer a l'egard de la realite precise de la speficite nationale roumaine
pouvait etre au-dessus du niveau marque par les valorisations des intellectuels et il faut souligner que ces attributions
et auto-definitions identitaires ne presentent pas la valabilite de certaines affirmations savantes, scientifiques,
elles sont extraites du corpus de la doctrine et de !'ideologie nationale et epurees "a chaud", ajustees aux necessites
du mouvement revendicatif. Les Roumains veulent montrer aux autorites d'en tenir compte qu'il possedent toutes
les qualites d'une nation moderne et qu'ils meritent un statut meilleur: le fait implique un travail intellectuel qui
reunit dans les textes revendicatifs proprements - dits des idees claires, verifiees du point de vue de l'histoirerealite avec des artifices argumentatifs de type rhetorique.
Dans la pensee politique des Roumains qui assaillissent la Vienne en 1849 avec des suppliques de la meme
maniere que 1' eveque Inochentie au siecle precedent, prend naissance une idee qui deviendra emblematique
"L · union de tous les Roumains de retat autrichien en une seule nation independendante, sous le sceptre de
1' Autriche, comme partie integratrice de la monarchie". C est la doleance exprimee au point premier de la Petition
"de la nation roumaine du Grand Principat de Transylvanie, de Banat, des parties voisines de l'Hongrie- Crisana,
Sătmar, Maramures et de Bucovina", adresse a 1' empereur le 25 fevrier 1849. C est un acte de doctrine et ideologique
de reference cette petition, comprenant en 8 points les desiderata fondamentales de la nation roumaine: r union
des Roumains de l'interieur de l'Empire en un corps national independant, administration publique et de l'eglise
sur des criteres nationales, des leaders roumains dans ces compartiments, congres national, assemblee nationale
anuelle etc 62 , sollicitations considerees par Nicolae Iorga comme "les plus audacieuses et plus belles que rempereur
ait jamais lu" 63
L' unite nationale des Roumains de 1' Empire, culmination conceptuelle de la doctrine nationale est mi se en
relation dans le texte de cette Petition ainsi que dans les textes suivants avec les interets d' Autriche, de la partie de
laquelle les Roumains avaient alligne la legalite et la legitimite de leur propre position dans le contexte de la
revolution. En audience chez l'empereur, au gouvernement et aux diverses ministeres, la de!egation roumaine est
convaincue de l'importance de la constitution du corps national roumain, malgre les reponses ambigues, formales
et depouvres d'engagement qu'il re<;oit. Les desiderata de !'unite nationale revetent acette occasion des formes
d'expresion des plus en plus categoriques: "L 'Union de tous les Roumains [ ... ] est le premier point, le plus desire,
dont l'accomplissement le Roumain desire du_trone imperial comme recompense pour les sacrifices epouvantables
qu'ils ont faits pour cela". 64 Les sens du langage politique petitionnaire â l'egard de cet objectif sont multiples,
celui d' element indispensable pour 1' etat autrichien etant de !oin privilegie: "Seulement une Roumanie Autrichienne
peut maintenir l'equilibre necessaire entre les nationalites autrichiennes" et plus encore, l'intelighentsia est
convaincue qu 'une "Roumanie autrichienne pouvait faire 1' Autriche s' echapper â cette guerre terrible" 65 Les
memoires inscrivent !'idee de l'union sur la ligne d'une argumentation irrefutable, qui depasse comme degre
d'importance meme les interets de I'Empire: "Cette Union est desiree par les Roumains au-dessus de tout, tant
dans son interet national que dans l'interet du trone et meme dans l'interet de l'humanite".f 6
60

Ibidem. p. 605.
Jvliscarea nationala a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. sous la direction de Simion Retegan, L CltţjNapoca, 1996, p. 216.
62
T.V. Păcătian, op.cit., p. 521.
63
Apud. Vasile Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertate natională (1848-1881), Bucarest, 1974, p. 41.
64
Maramuresenii în lupta pentru libertate si unitate nalională. Documente 1848-1918, Bucarest, 1978, p. 53.
65
Ibidem.
66
1bidem.
61
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La Petition du 25 fevrier a etabli clairement les objectifs du mouvement national, dans les suppliques
anterieures on y revient a plusieurs reprises, sans des modifications majeures, les sollicitants insistant
particulierement sur la direction de l' approbation des 8 points. Ainsi, apres qu 'on a annonce la nouvelle Constitution
autrichienne (du 4 mars 1849), qui ne contenait pas trop de references sur les Roumains, qui n'y sont pas mentionnes
specialement comme nation, l'intelighentsia revient le 5 mars avec une nouvelle Petition, qui place l'union politique
roumaine dans une expression hyperbolique - "la redemption": la nation "va chercher sa redemption dans son
union en un seul corps independent et en meme temps complet et inseparable de la monarchie" 67 A mentionner
encore pour cet aspect la Petition adressee par les habitants de Transylvanie a 1' empereur le 18 juillet 1849: "la
redemption de la nation roumaine, la condition de son developpement, de son soulevement et de son existence
comme nation, ainsi que son accomplissement dans l'interet de la monarchie tout entiere [ .. ] ne repose pas sur
son dissension mais uniquement dans l'union de tous les Roumains de la monarchie autrichienne en un seule
corps [ ... ] avec la declarati an de la terre habitee par la nation roumaine comme pays hereditaire" 68 La valeur
d'argument supreme de la relation: redemption-unite nationale, le prolongement, pour ainsi dire, de la mentalite
revolutionnaire dans l'action petitionnaire sera reiteree aussi par d'autres revendications el.:-tborees de !'elite, avec
une diminution en 1851. A la fin de cette annee. Vienne retire la base legale qui les legitimait par le decret du 31
decembre qui annulait la Constitution liberale -,· mars 1849.
La signification de ces desiderata roumains peut etre regardee de deux points de vue. Le premier serai celui
de 1' evolution de la nationali te roumaine de l'Empire autrichien vers la nation moderne, processus qui implique
aussi finalement une forme adequate d' organisation de type statal. Une definition inspiree du rapport entre
nationalite-nation-etat, suggestive pour la problematique en question, appartient al'historien fran~ais Henri Beer:
"La nationalite est ce quijustifie on ce qui constitue le postulat de l'existence d'une nation. Une nationalite est un
groupement humain qui aspire [ ... ] aformer une nation autonome, ou a se fonder, a base de l'affinite, sur une
nation deja existente. Il manque aune nationalite pour devenir nation, l'etat qui lui est propre, ou qui est librement
accepte par celle-ci". 69 Dans une telte acception, la doctrine nationale a clairement formule les desiderata naturels
de la statalite pour les Roumains de la monarchie au carrefour du XIXe siecle.
Le second registre de significations corrige et complete le premier vu qu'il se refere aux conditions
concn!tement historiques conformement auxqueltes !'elite formulait des strah~gies d'action. Dans la periode du
mouvement petitionnaire 1849-1851 l'intelighentsia exprime !'unite roumaine dans les termes d'une "Roumanie
Autrichienne". On sait qu' a1' epoque circulaient de nombreux projets sur 1'unite des Roumains, mais les inteltectuels
petitionnaires accordaient pour des raisons de pragmatisme politique plusieurs chances de realisation a !'idee
d'unification roumaine dans les cadres de l'etat autrichien.
Dans ce contexte une question s'impose: qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans l'esprit de l'intelighentsia
roumaine a 1848, 1849 et au lendemain de la revolution ? Des considerations tactiques, calcul pragmatique axe
sur la relation avantages-desavantages, ou conviction politique sincere d'appartenance ala "patrie autrichienne"?
Il est difficil de donner une reponse exacte dans le stade actuel des recherches. L'historien Vasile Netea voyait
dans cet ideal d'une "Roumanie" constituee sous le sceptre de I'Autriche, l'anticipation de la Roumanie des
Principaute Unies. 7°Ce point de vue est aussi significatifmais il ne faut pas etre pris "stricta sensu" parce qu'il est
peu probable que dans les moments de la revolution, 1' elite des Roumains, avec ses moyens materiels et humains
don't elte disposait mais surtout dans les conditions politiques externes point favorisees visait tout de suite apres
1' obtention eventuelle de !'unite dans le territoire de I'Empire, "le secouage du joug" de celui-ci et l'union avec
les habitants de deux Principaute (Moldavie et Valachie). Juste acette epoque, Mihail Kogălniceanu a eu l'intuition
exacte du sens et des impediments de l'option roumaine: le peuple roumain, disait-il, ne pouvait pas reatiser a
1848 "la folie de se guerroyer avec 1' Autriche et avec la Russie et tout cela pour reconstituer l'ancienne Dacie" 71
6
'

T.V Pacatian, op.cit., p. 517.
V Netca. op.cit., p. 47.
69
Apud Gcorges WcilL L 'Europe du XIX' siecle et 1'rdee de nationalile, Paris. 1938, p. VIII.
·o VNctea. op.cit., p. 41.
1
' Mihail Kogalniceanu. Dorintele partidei nationale in Moldova. Anu//8-18. apudAurelia Florescu, Dacoromania.Jdealulnatronal
a/tuturor ro111ânilor ir1 revolutia de la /8-18. Craiova, 1992. p. 115.
68

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

f1ATĂ PUBUCĂ. 11.41:4 Pmr:4TA

242

Parce que )'aspect de l'identite et celui de l'unite des Roumains dans les cadres de la monarchie des
Habsbourgs renvoient invariablement dans le discours petitionnaire vers la meme source de legitimation - le
pouvoir imperial viennois- nous considerons qu'il est necessaire de faire l'analyse de ses significations dans la
periode en question. Dans les debats plus recents de notre historiographie il y a principalement deux explications
formulees: patriotisme dynastique et mythe du "Bon Empereur",n mais les recherches systematiques concernant
la perception du pouvoir imperial au niveau de 1' elite et a celui de masse de la societe roumaine au XIXc siecle
sont a peine au debut. Dans )'etape d'insurection organisee et de guerre civile de la revolution, le mythe du "Bon
Empereur .. a fonctionne dans la sensibili te collective des camps roumains avec des diverses conotations identitaires,
de Iegitimite, d'action, etc. Le mythe du monarque viennois s'est combine dans la reception roumaine des annees
1848-1849 avec le prestige de la personnalite d' Avrama Iancu; le prefet des legions des "motzi" agit de la meme
maniere que Horea au siecle precedent, au nom de l'empereur. Vu que ces aspects ont ete largement traites dans le
chapitre precedent, nous allons occuper maintenant du probleme des significations du pouvoir imperial et dans le
cas du mouvement petitionnaire, etant donne que c'est clair que la plupart des doleances roumaines invoquent a
titre de fondement imbattable, ··Ja volonte" de l'empereur, "la bonte", et "le pouvoir" de celui-ci.
Alexandru Papiu Ilarian relie l'importance de la figure du monarque a l'evolution historique roumaine
entiere: "Le Roumain depuis des siecles a ete sous I'Empereur. Les colonies romanes avaient ete apportees par les
empereurs; on leur a donne le rite oriental par l'intermediaire des empereurs byzantins; depuis 150 ans le Roumain
de Transylvanie a echappe aux anciennes tyrannies, a la tyrannie, a la calomnie grâce aux empereurs autrichiens,
qui s'appellent les empereurs des Romans. a l'eternel servage grâce a I'empereur Joseph II, qui etait fier de ce
nom et qui est reste jusqu'a nos jours l'idole des Roumains".n Tout le long du mouvement petitionnaire les
valorisations de 1' elite sont particulierement suggestives, 1' empereur, le trone, la dynastie, 1' empire, ainsi que
d' autres compartiments du pouvoir imperial recoivent dans le discours revendicatif la signification des vrais
personnages du pantheon, auxquels les Roumains ont rendu constamment des offrandes de fidelite. Le language
et les appelatifs utilises a 1'adresse du pouvoir sont choisis pour chaque texte a part: 1' empereur est appele "pere"
( pater patriae ), on lui demande de traiter comme un "parent" les "soumis" moins favorises par la destinee, mais
ayant des merites speciales dans le soutien de la "patrie comune". En suivant dans le textes les appreciations
proprement dites, nous constatons tout d'abord que la fidelite pour l'empereur a des dimensions seculaires: le
peuple roumain "depuis des siecles a garde constamment sa fidelite vis-a-vis de son Monarque" ~ Le prodynasticisme des Roumains devient remarcable pendant la revolution- c' est le leitmotive du discours petitionnaire
entier. La Petition du 25 fevrier, anterieurement analysee, affirme que la nation roumaine "a ete depuis toujours
avec la plus ferme fidelite et attachement vers la maison autrichienne, depuis que ces pays ont eu le bonheur
d' etre places sous le regne indulgent de 1'Autriche" 75 et dans les luttes avec le camp hongrois "tout autre nation
aurait ete tres vite arrivee au desespoir" 76 Les efforts militaires roumains a cote des imperiaux pendant les
confi·ontations revolutionnaires sont surdimensionnes dans l'argumentation des petitions et des memoires, en ce
sens s'y detache la Petition de janvier 1850, signee par 1' eveque de Oradea Vasile Erdely. Dans son contenu, apres
avoir mentionne le sermon des Roumains et des sacrifices: 40.000 morts et 400 villages detruits, on y souligne
·'Des sacrifices plus grands n'ont pas fait pourVotre Majeste et pour la sublime maison imperiale ni les Croats ni
les Serbes [ ... ], 1' histoire ne peut identifier un exemple parei) d' attachement et de fidelite" 77 En plus, 1' attitude et
7

'~ Voir pour les signilications du lll)1he dans leXVIII' siecle a Toadcr Nicoară, Transilvania la inceputurile timpurilor moderne
(1680-1800). Societate ntralii si mentalitati colective, Cluj-Napoca, 1997. ch. Mitul "bunului imparat" in sensibilitatea colectiva române asea.
p. JO 1-331: voir aussi por le XIX' siecle: S. Nicoară, op.cit .. p. 209-220; Mirela Andrei. Aspecte privind mitul "bunului imparat .. in
senstbi!ttatea colectiva rumâneasca dm .. Jrdealla 18-18, dans le voi. Identitate si Alteritate. Studii de imagologic. I. Resita, 1996. p. 78.
1
' Alexandru Papiu Ilarian. lstorw românilor din Dacia Supenoarii, J' esquisse du tome III, Sibiu. 19~3. p. 63.
4
' Nicolae Popea, Memorialul rlrhiepiscopului si Melropolitului Andretu baron de Saguna sau luptele nationale-polittce ale
românilor. 1846-1873, I, Sbiu, 1889, p. 281.
75
T.V. Pâcătian, op.cil., p. 519.
76
Ibidem. p. 520.
77
Ibidem, p. 645.
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le comportement des Roumains a ete d'une telle qualite particuliere qu'ils ont fait eveiller des envies et des
haines: le zele exemplaire du peuple roumain vaillant pour la cause sacree de son monarque surestime a fait
eveiller, au malheur des Roumains, lajalousie et l'envie de ceux qui cherchent a supprimer par tous les moyens
possibles Ia Iiberte constitutionnelle et 1' egali te de droit accordee par Sa Majeste aux peuples. Et au-dessus de tout
cela par "la constance", "la vertu militaire" et "les sacrifices" faits, les Roumains ont demontre qu' "il est plutot
possible d' ecrouler 1' empire que de chanceler la fidelite que la nation roumaine a vis-a-vis de son monarque" n
L'argument sur lequell'intelighentsia reposait le plus -la lutte sous la banniere noire-jaune contre les "rebelles"
est clairement explique a base de l'equivalence: la lutte pour l'empereur =la lutte pour la nation, pour la liberte
nationale. Les Roumains ne sont pas seuls sur une position quelconque, ils presentent leur point de vue a cote des
Croats et les Slovaques dans la Petition appelee "des nations unies" du 26 avril 1849: contre les "opposants de
1' empire" tous "etaient pret a lutter, mais pas comme auparavant seulement pour lutter de maniere sauvage, mais
pour !'unite et la liberte de 1' Autriche, et par cela pour la liberte propre" .79
Au bout deces considerations succintes, en marge des textes petitionnaires, s'impose de nouveau la question
essentielle: peut-on expliquer la perception du pouvoir imperial dans les petitions roumaines elaborees entre
1849-1851 de la perspective du mythe politique du "Bon Empereur"'J Malgre les expressions hyperboliques qui
concement la Vienne et qui semblent etre dans des nombreuses petitions et memoires plus de simples formules de
"captatio benevolentiae", nous considerons qu'il n'y a pas ici de place pour des reponses categoriques.
On pourrait donner une explication possible en tenant compte de l'importance de deux reperes: !'ideologie
et la mentalite. Une ideologie imperiale a base liberale concemant les nationalites non-hongroises et les rapports
avec les sujets devenus citoyens, en fonction desquels !'elite roumaine considere favorable l'articulation de sa
propre ideologie politique nationale de l'emancipation. Cela se passe dans les conditions ou !'ideologie de la
revolution hongroise fondee sur le concept de nation politique unique et anim ee par le mythe de "!' Hongrie
Grande", etait obtuse et absorbante a l'adresse des Roumains, malgre le liberalisme affiche en matiere de droits
individuels.
Une mentalite, deuxiemement, ratifiee par la tradition du mouvement nationale -le petitionarisme legaliste.
La mentalite d'une elite roumaine en formation, habituee a demander des droits a Vienne, generation apres
generation, ne pouvait etre que pro-dynastique. Dans un autre ordre d'idees, les significations du pouvoir imperial
dans le contenu des revendications elaborees sont liees de l'existence d'un filon rhetorique prononce, constitue en
grands lignes de la maniere suivante: des comptes rendus objectifs sur la contribution des Roumains a la defaite
de la revolution hongroise ne suffisaient pas par ce que 1' Autriche continuant la ligne de ses propres interets,
n' etaient pas disposee a des reparations materielles et morales concretes sur le compte des anciens al !ies dont elle
n'avait plus besoin depuis l'automne 1849. La Vierme devait convaincue par la suite a tout prix et l'intelighentsia
a sollicite outre mesure consciemment les propres attitudes philodynastiques et les a generalisees au niveau de la
nation entiere. Un tel "printemps des peuples", comme la revolution avait ete nommee, les Roumains n'avaient
plus rencontre dans toute leur histoire precedente, comme sujets de 1'Empire des Habsbourgs. L' occasion ne
pouvait pas etre ratee parce que la Vienne avait fait, pour la premiere fois a ce moment-la, pendant la revolution,
des promesses genereuses: "liberte", "egalite entre les nationalites", "constitutionalisme"; il n'importait
definitivement la sincerite du pro-dynnasticisme, il devait etre formule devant le monarque comme un patriotisme
dynastique roumain authentique et profond.
D'autre part il faut preciser que la maniere hyperbolique de valorisation du pouvoir du monarque n'a pas
ete ni unique ni constante parmi les intelighentsia. La correspondance de cette periode, veritable miroir pour les
convictions personnelles des intellectuels, releve des attitudes de detachement, de desespoir et desapprobation.
Finalement, la situation politique dans l'Empire se clarifie: le regime neo-absolutiste s'instaure en reposant sur la
centralisation et germanisation, a li eu 1' organisation administrative, contrairement aux doleances et attentes des
Roumains, les espoirs s' effacent et 1' intelighentsia est obligee d' accepter sa defaite. Ainsi, la lettre ecrite par

'
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Ibidem, p. 547.
Ibidem, p. 583.
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Vasile Maior, fonctionnaire dans le district d' Alba et frere de Ioan Maiorescu, adressee â Blaj â Timotei Cipariu le
30 janvier 1850, contient un jugement de valeur tres suggestif: "j'ai detruit ma sante, marchant sur les collines
pour l'empereur et maintenant je n'ai pas de quoi payer le logement et de l'inspecteur j'ai devenu le serf â la
chancellerie de je ne sais pas qui". 80
Dans ce meme sens s' exprime Alexandru Papiu Il arian aussi dans une lettre adressee â George Baritiu et
qui surprend de maniere pertinente la situation des Roumains au debut des anees cinquantes et le desespoir de
!'elite: "nous nous sonunes battu et nous avans verse le sang pour I'Empereur et pour les droits de la nation et non
pas pour des etoiles et monnaies. Maintenant nous voyons que si le trone est renforce par le sang de quelque
40.000 Roumains tues et la transformation en cendre de quelque 3oo villages, mais malgre tout ya la nation
continue â gemir sous 1' ancienne tyrannie et se trouve maintenant dans un etat beaucoup plus miserable qu' avant
1848, qu' â 1' epoque elle ne connaissait pas ses droits et maintenant elle les connaît et ils sont promis, ils les ont
merites en periclitant leur vie et leur fortune pour eux et pourtant ils sont ren ies" 81

80
81

Miscarea natională a românilor din Transilvania ... , 1, p. 271.
Apud Keith Hitchins, Ortodoxie si nationalitate. Andrr!i Saguna si românii din Transilvania 1846-1873, Bucarest, 1995, p. 110.
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MINORITATE

Cconstruirea ideii de patrie la intelectualii români
din
Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Sorin MITU

În celebra sa lucrare despre Naţiuni şi naţionalism, Emest Gellner plasa ca moi/o al cărţii o frază a filosofului
american George Santayana. care suna în felul următor:
"Naţionalitatea este asemenea relaţiilor cu femeile: prea implicată în natura noastră morală pentm
a putea fi schimbată în mod onorabil şi prea accidentală pentru a merita să fie schimbată." 1
Dacă facem abstracţie de conotaţiile prea sexiste - pentru mentalitatea unui feminist liberal din zilele
noastre - ale formulei lui Santayana, trebuie să recunoaştem profunda semnificaţie pe care o conţine aceasta.
Naţionalitatea sau naţiunea sau patria sunt construcţii accidentale, născute într-o anumită conjunctură istorică, din
jocul unor relaţii sociale şi al unor imagini ideologice. Dar ele sunt percepute de către indivizii prinşi în ţesătura
lor, ca într-o plasă de păianjen, drept cadrul natural, fixat o dată pentru totdeauna, al întregii lor existenţe istorice
şi sociale.
Înţelegerea şi interiorizarea naţiunii ca un dat natural, şi nu ca o construcţie socială (în contradicţie flagrantă
cu tot ceea ce afirmă ştiinţele sociale contemporane), reprezintă o trăsătură caracteristică nu doar pentru mentalitatea
comună sau ideologia politică din România, ci şi pentru vasta producţie istoriografică consacrată aici problematicii
naţionale. 2 Din acest motiv, tentativele de deconstruire critică a naţiunii, adică de explicare a modului în care
aceasta a fost construită, sunt deosebit de necesare, aşa după cum afinna un alt specialist în materie, Edward Said:

1

Erncst Gcllncr. :\'at1ons all!l.\'ationalislll. Oxford, Blackwcll. 1983.
:Pentru deconstrnirea criticii a naţiunii, cu mijloacele antropologiei culturale. vezi Enik6 Magyari-Vineze, ,Jntropologia politicii
lilmritare lwtionaliste. Cluj. EFES. 1997: pentm imaginarul istoriografic românesc. yezi Lucian Boia. Istorie ŞI 11111 in conşt11nta
ro111ânească. Bucureşti. Humanitas. 1997.
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''Cred că rolul intelectualului modern, în condiţiile în care normele dominante astăzi sunt atât de
intrinsec legate de naţiune (aceasta fiind întotdeauna triumfalistă şi situându-se într-o poziţie
autoritară), este de a disputa normele dominante, de a arăta că un grup naţional nu este un dat natural,
ci este construit, chiar inventat în unele cazuri."'
În cele ce urmează, voi prezenta câteva exemple referitoare la modul în care au început să îşi construiască
naţiunea românii ardeleni din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea începea, şi în cazul societăţii româneşti din Transilvania, procesul de
disoluţie a solidarităţilor premoderne. Treptat, în următoarea sută de ani, legăturile sociale, politice şi culturale
care ţineau laolaltă societatea tradiţională se vor rupe, fiind înlocuite de noi forme de coeziune socială În locul
economiei ţărăneşti de subzistenţă apare economia de piaţă, deschisă spre industrializare; în locul culturii orale,
folclorice. se răspândeşte cultura scrisului, bazată pe şcoală; în locul ierarhiilor sociale şi politice tradiţionale, ia
naştere societatea egalitară, democratică, în care toţi sunt asemenea, din punct de vedere al drepturilor şi al libertăţilor
politice, ca şi în ceea ce priveşte apartenenţa unanim recunoscută la aceeaşi comunitate naţională. În fine, locul
spaţiului sacru, al ritualului şi al sărbătorii, al universului ordonat de către un Dumnezeu omniprezent, va fi luat
de lumea secularizată, profană, explicabilă raţional, din care divinitatea era evacuată într-un spaţiu celest îndepărtat
4
şi aproximativ.
În spaţiul rămas liber ca urmare a distrugerii factorilor tradiţionali de coeziune socială se inserează noul
principiu de ordonare a realităţii sociale, naţionalismuL Acesta apare pe ruinele identităţilor tradiţionale, etnice,
culturale. sociale şi religioase, identităţi bazate, după cum scrie Benedict Anderson, pe contactul nemijlocit, personal
al fiecărui individ cu membrii comunităţii de apartenenţă. 5 În Europa răsăriteană însă, crede Anthony Smith,
naţionalismele moderne s-au construit utilizând din plin elemente oferite de identităţile etnice premoderne 6 Pornind
de la acestea, în secolul al XIX-lea s-au clădit şi s-au inventat naţiuni acolo unde ele încă nu existau.
Intelectualii sunt aceia care vor da expresie crizelor identitare, confecţionând o naţiune. oferită apoi spre
folosinţă societăţii. Ei îi construiesc acestei naţiuni o istorie. cât mai convingătoare, o limbă literară comună.
coditlcată gramatical, care lipsea până atunci, şi îi identifică un conţinut metafizic şi spiritual, descoperit într-o
tradiţie folclorică denaturată. 7 În fine, ei asociază naţiunii un proiect politic, ceea ce reprezintă esenţa demersului
naţionalist: este vorba de crearea unui stat care să se suprapună cu naţiunea şi al cărui scop este protejarea unei
culturi naţionale omogene. 8 Cei care conduc şi cei care sunt conduşi, spun naţionaliştii, trebuie să formeze o
unitate culturală omogenă.
Pentru intelectualii români din Transilvania, problema concretizării unui proiect politic naţional deschidea
o gamă foarte largă de opţiuni. Identităţile culturale şi loialităţile politice premoderne, pe ale căror ruine se putea
edifica naţiunea şi acoperişul ei statal, ofereau un material de construcţie extrem de eterogen, iar terenul accidentat
pe care se zidea oferea şi el mai multe posibilităţi constructive. În primul rând patria românilor ardeleni, menită
să ofere adăpost naţiunii lor, era cea care reprezenta un subiect controversabil şi greu de delimitat.
Românii ardeleni aveau la îndemână, în primul rând, cadrul teritorial şi politic-administrativ oferit de
Marele Principat al Transilvaniei, component al Imperiului Habsburgic, cadru care beneficia şi de o dimensiune
istorică de consistenţă, esenţială pentru mentalităţile epocii. În mod evident, Transilvania era patria proximă a
acestora. Transilvania, ca adăpost pentru o naţiune modernă, putea fi însă imaginată, şi ea, în trei variante posibile
de reorganizare.
3
Edward Said. Represenfafions of the Intel/ectual, London. Vintage. 199-J. p. 25-27.
'Pentru evoluţia mentalilălilor şi a socielălii rurale din Transilvania. vezi Toader Nicoară. 7i·ansilvama la începuwrile timpunlor
moderne. 1680-1800. Cluj. PUC. 1997.
5
Benedict Anderson. Jmagined Communities. Reflections on the Origin and Spread ofNationalism. London. Verso, 1991, p. 1-12.
6
Anthony D. Smith, The El/mic Origins of :Vations. Oxford, Blackwell, 1995, p. 153-17-J. Cadrul general de evolulic a
naţionalismului estic este prezentat şi la Guy Hennet. Histoire des nations et du nationalisme en Europe. Paris. Editions du Seuil. 1996.
7
Procesul de manipulare a tradiţiei populare de către intelectualii est-europeni este analizat în cartea lui Claude Karnoouh,
L 'invention du peuple. Chroniques de Roumanie. Essai, Paris. Arcantere, 1990.
H Confonn deliniliei lui Ernest Gellner. op. cit.
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minoritare

O primă variantă era aceea a unei Transilvanii plurinaţionale, care să ţină cont de diversitatea etnică şi de
tradiţia istorică a reprezentării politice în Dietă a mai multor entităţi relativ autonome. În consecinţă, românii ar fi
urmat să fie doar unul dintre elementele constitutive ale unei asemenea patrii multinaţionale. A doua variantă era
aceea a unei Transilvanii româneşti, în care românii să deţină rolul conducător, având ca argumente legitimante
majoritatea lor numerică, precum şi o construcţie istorică axată pe ideea priorităţii şi continuităţii. În fine, a treia
variantă era aceea a unei Transilvanii ungureşti. Ea se întemeia tot pe un argument istoric, cel al apartenenţei
Ardealului la regatul Ungariei, dar şi pe acela modern, al realizării proiectului naţional maghiar, bazat pe
contiguitatea naţiunii maghiare în cuprinsul întregului său teritoriu istoric. Pentru români, ultima variantă nu
reprezenta însă doar o versiune străină, nedorită, impusă din direcţia proiectului naţional maghiar, ci avea o
legătură strânsă cu soarta românilor din părţile estice ale Ungariei, aproape tot atât de numeroşi ca şi românii
ardeleni.
A doua patrie posibilă a românilor ardeleni era Imperiul Austriac. Din perspectiva loialităţilor politice de
tip tradiţional, pentru românii ardeleni, dinastia habsburgică reprezenta unicul izvor al suveranităţii şi al autorităţii
statale. În plus. ideologia politică a conservatorismului modern oferea temeiuri legitimante de actualitate pentru o
asemenea atitudine. Problema venea din faptul că Imperiul Habsburgic constituia, prin excelenţă, o construcţie
multinaţională, deci un cadru mai puţin potrivit pentru un proiect politic naţional. Pentru a armoniza loialitatea lor
faţă de stat cu cea faţă de naţiune, românii din Transilvania vor solicita mereu transformarea imperiului într-un
acoperiş politic adecvat construcţiei lor naţionale.
În fine, a treia patrie pe care o propuneau intelectualii ardeleni conaţionalilor lor era constituită din ansamblul
teritoriilor locuite de elementul demografic românesc. Această reprezentare geografică delimita "vatra" teritorială
a românilor prin frontiere naturale şi minimaliza discontinuităţile etnice, care apăreau pe hartă doar ca nişte insule
nesemnificative, înglobate în masa cât mai omogenă a românităţii. O asemenea patrie era însă doar una simbolică,
lipsită de dimensiunea politică. Sub raport politic, Principatele dunărene, Moldova şi Valahia, deşi fac parte din
"vatra'' etnică românească, nu sunt considerate însă, faţă de Transilvania, decât alte "patrii", locuite de români
Desigur, ele sunt văzute ca "patrii" româneşti, având atributele unei statalităţi naţionale Dar, chiar şi în momentele
de maximă trăire a utopiei de la 1848, românii ardeleni nu îşi imaginează înfăptuirea proiectului lor politic naţional
decât prin intrarea Principatelor sub egida Casei Austriece, şi nu prin transformarea spaţiului locuit de români
într-o construcţie politică avându-şi izvorul suveranităţii în statalitatea existentă în Principate.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, ardelenii distingeau în mod clar între "patrie" şi "naţiune". Cele
două concepte nu se suprapuneau, aşa cum va fi cazul mai târziu. Patria avea o accepţiune strict teritorială, în
cuprinsul ei putând coabita mai multe naţiuni. în timp ce naţiunea avea o accepţiune etnică. Este adevărat, exista
o tendinţă de a asocia naţiunii o dimensiune teritorială, o "vatră" a acesteia, atât ca "patrie originară" a românilor,
cât şi ca întindere locuită în prezent de naţiune, dar acest atribut teritorial al naţiunii nu era identificat cu "patria"
"Patria" facea trimitere în primul rând la un teritoriu delimitat în sens istoric, administrativ şi juridic, la o provincie,
o ţară, care are un trecut istoric şi ai cărei locuitori se supun aceloraşi legi şi aceluiaşi guvernământ. Patria invocată
cel mai des de către românii ardeleni era Transilvania, şi nu Imperiul, ceea ce arată că noţiunea respectivă moştenea
mult din vechile solidarităţi medievale regionale, îndreptate în primul rând spre o provincie (pays, ca în Franţa),
şi nu către un stat înglobant, prea puţin centralizat.
Să vedem în continuare câteva texte menite să pună în evidenţă diferitele "patrii" imaginate de către
intelectualii ardeleni.
În anul1839, Nicolae Pauleti, student la Seminarul greco-catolic din Blaj, scria sonetul Dragostea patriotică,
ale cărui versuri ilustrau diferenţa existentă între ataşamentul faţă de "patrie" - patria cuprinzând mai multe
naţiuni - şi cel faţă de propria etnie, acreditând în acest fel versiunea unei Transilvanii multinaţionale:
"Înaintează între omenire

Cu paşi serini, tu, dragoste frumoasă!
Desfa a tale-aripe-ntr-o unire,
Cu roua-ţi moaie inime pietroase.
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Supune ginte-n zilnică unire,
Eclipsă pată pizma dureroasă,
Domnească-o lume-obştească

Românei

naţii

duhuri

dă,

învoire,
zeloase." 9

Sentimentul patriotic, vrea să spună Pauleti, trebuie să înmoaie inimile împietrire, insensibile la cerinţele
interesului comun. De asemenea, invidia (se subînţelege: etnică) trebuie să dispară. Spre deosebire de naţionalism,
care pune accentul pe diferenţele dintre etnii, sentimentul invocat de Pauleti îndeamnă naţiile la unire, la trecerea
pe un plan secund a diferenţelor care le separă. El dă câştig de cauză elementelor de asemănare, apărării intereselor
şi valorilor comune. O "patrie" este un spaţiu care creează asemenea interese şi valori comune, pentru toţi locuitorii
ei. indiferent de etnie.
Pauleti se referă în versurile sale la Ardeal. Într-o patrie multinaţională, "dragostea patriotică" înseamnă
dragoste faţă de toţi locuitorii ţării, fară deosebire de etnie. Fără a se contrapune direct dragostei faţă de propria
naţiune, sentimentul respectiv este însă altceva, pentru că se adresează mai multor etnii. Acesta este de fapt sensul
poeziei lui Pauleti. Dragostea de patrie presupune, solicită chiar, o depăşire a sentimentelor de dragoste faţă de
propriul neam, o subsumare a acestora, o contextualizare cel puţin, în raport cu interesele colective ale "patriei",
adică ale tuturor locuitorilor ei, indiferent de etnie.
Desigur, importanţa unui asemenea tip de solidaritate "transilvană", cum este cel mărturisit de Pauleti, nu
trebuie supraestimată, mai ales în epoca naţionalismului şi a romantismului. Dar tradiţiile iluministe puternice din
Transilvania, respectiv cosmopolitismul şi toleranţa, asociate realităţii multietnice a imperiului. ii dau totuşi un
anumit relief. În "patriile" în care coexistau mai multe etnii, principiile toleranţei, subliniate de iluminişti, aveau
un puternic ecou. Cel mai important ziarist român al epocii, George Bariţ, avea în vedere aceeaşi idee, atunci când
compara Transilvania cu Elveţia, scriind în 184 7 în felul următor:
"Soarta aruncă de atâtea veacuri în această patrie frumoasă- şi nouă tuturor scumpă- atâtea naţii şi
confesii una lângă alta. Pentru ce să ne mai amărâm zilele unii la alţii? Pentru ce nu să nu vieţuim cu
toţii ca fii ai aceleiaşi mame? Pe cine să învinuim pentru că maghiarul, secuiul, sasul, românul armeanul
ş.a. se nasc sub aceeaşi climă, pe aceeaşi vale, în acelaşi munte, lângă acelaşi râu?" 10
Dialectica relaţiei "patrie-naţiune" poate fi întâlnită şi în cuvântarea rostită de episcopul onodox Andrei
Şaguna, cu ocazia reuniunii politice revoluţionare de la Sibiu, din 28 decembrie 1848:
"Simţământulliberal este năzuinţa cătră dezvoltarea liberă a referinţelor de stat şi cetăţeneşti; iar
cel naţional este deosebita simpatie cătră toţi aceia care sunt de un neam, de o naţiune sau limbă.
Simţul liberal-naţional dominează acum toate popoarele, le încinge pe toate cu o legătură strânsă şi
le însufleţeşte cu zel înflăcărat. Dar simţul liberal şi naţional numai ca obiect abstras rămâne cu totul
fară preţ şi, dacă e ca să aducă foloasele ce se află dealtmintrelea în teoria lui, trebuie să fie bazat pe
moralitate, căci numai dintru aceasta se derivă cele mai frumoase virtuţi sociale. De aceea, când
simţul liberal-naţional se bazează pe moralitate, atunci nu se mai mărgineşte numai pe lângă alipirea
de partida proprie, căci aceasta poate fi condusă de egoism şi separatism, ci se estinde mai departe,
cuprinde toate instituţiunile societăţii de stat şi patria însăşi, şi îşi alege de conducătoare cu deosebire
iubirea cătră dânsa. Drept aceea, cutez a glorifica simţul liberal şi naţional numai atunci când este
bazat pe moralitate şi se povăţuieşte de iubirea patriei. Aşa se cuvine şi nouă, românilor, ca în gloria
naţionalităţii noastre să emulăm cu celelalte naţionalităţi, iar în lupta cu inimicii patriei şi ai
preaînduratului nostru monarh să formăm împreună cu ele numai un popor transilvano-austriac. De
aici urmează că ftecare cetăţean e dator a se nevoi cu tot zelul spre binele naţiunii sale şi că la caz de
lipsă trebuie să fie gata a se jenfi pentru interesele comune sociale.""
''Nicolae Pauleli, Scrieri, Bucureşli, Minerva. 1980, p. 154.
10 George Bariţ, Transilvania, în "Gazeta de Transilvania'·, X, 18-l-7, nr. 100, p. 197.
11
Tcodor V Păcăţian. Cartea de aur sau luptele politice na.tionale .ale românilor de sub coroana
Marschall. 190-l-, p. 503-505.
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Un alt text din timpul revoluţiei, memoriul adresat guvernului imperial de către delegaţia română la Viena,
in 5 martie 1849, evidenţiază formula României austriece. Autonomia naţională solicitată aici are in vederec
crearea unei patrii virtuale, lipsită de teritoriu propriu, al cărei unic liant urmează a fi etnicitatea:
"punctul prim al petiţiunii sună aşa: «Unirea tuturor românilor din statul austriac intr-o singură
naţiune de sine-stătătoare sub sceptrul Austriei, ca parte întregitoare a monarhiei>>. Însă pentru a nu d~
prilej la răstălmăciri, trebuie să declarăm că noi înţelegem această independenţă numai cu privire la
administraţia internă şi faţă de celelalte naţiuni. Naţiunea română îşi razimă speranţa împlinirii acestei
dorinţe pe principiul egalităţii de drept pentru toate naţionalităţile. Dacă aplicăm acest principiu la
deosebitele popoare ale monarhiei şi îndeosebi la ale ţărilor ce se ţineau odată de coroana Ungariei şi a
marelui principat al Ardealului, vedem că înfiinţarea drepturilor egale pentru toate naţionalităţile abia
se va putea pune în lucrare spre mulţurnirea tuturor altcum decât numai aşa, dacă se va lăsa fiecărei
naţiuni dreptul să formeze un centru propriu, independent în raporturile cu celelalte naţiuni, fără a lua
în băgare de seamă hotărârile provinciale de mai înainte şi peste tot fără a ţine mult în vedere teritoriul,
şi apoi naţiunile constituite în chipul acesta se vor uni ca membre ale unui mare întreg, prin legături
eterne cu centrul monarhiei întregi. În chipul acesta se va nimici neîncrederea, pizma şi ura între naţiuni,
se va înlătura orice ocaziune de frecări şi orice sămânţă de discordie, va dispare toată fiica de predominare
a unei naţiuni peste cealaltă, cu un cuvânt, în chipul acesta, deosebitele naţiuni ale Ungariei şi Ardealului
vor putea să steie una lângă alta în înţelegere frăţească, întinerite prin instituţiuni libere independente,
unite prin legături de recunoştinţă, de credinţă şi alipire cătră iubita Casă domnitoare şi cătră patria
comună, precum au locuit împreună in pace până acum." 12
Această

organizare politică a naţiunii, nelegată de vreun teritoriu, avea ca scop mărturisit găsirea unei
privitoare la harta etnografică atât de pestriţă a regiunii. Pe de altă parte, românii erau conştienţi că doar
printr-o asemenea formulă ar putea să convingă Viena să îi adune pe românii din provincii atât de diferite sub

soluţii

aceeaşi umbrelă politică.

Altă

patrie imaginată de românii ardeleni era cea la care se gândea canonicul greco-catolic Timotei Cipariu,
in primăvara lui 1848: o Ungarie liberală şi multinaţională. În seria sa de articole care pledau în favoarea unirii
TranSitaniei cu Ungaria, Cipariu scria:
"Tăindu-se Transilvania de către Ungaria, noi, ceşti dincoace de Carpaţi, carii pân-atunci eram
un popor, ne tăiarăm in două, iar după nemulţumirea cu rezultatele aşteptate de la Uniunea religioasă,
in urmă ne despicarăm in patru. Astă despărţire, la toată tâmplarea, e o calamitate publică a naţiunii.
De la ea se trag cea mai mare parte toate calamităţile politice câte intâmpinară acest popor de la
despărţirea Transilvaniei de către Ungaria." 13
Cipariu aduce o serie de argumente în favoarea uniunii. În primul rând, un stat mai mare şi mai puternic
este în avantajul cetăţenilor săi. Pe urmă, în Transilvania românii aveau de suferit din cauza rivalităţilor naţionale,
a privilegiilor sociale şi a diferitelor discriminări; în acest cadru politic ei nu puteau spera la o îmbunătăţire a
statutului lor. În schimb, într-o Ungarie modernă, aşezată pe principii liberale, şi statutul românilor va avea numai
de câştigat. Prin uniunea cu Ungaria se vor aduna la un loc şi cele aproape trei milioane de români din Ardeal şi
din Ungaria, ceea ce va întări şi naţionalitatea românilor. Mai mult decât atât, prin unirea cu Ungaria românii vor
fi "mai aproape" chiar şi de Principatele dunărene, Moldova şi Valahia, deoarece acestea se vor alia în mod strâns
cu o Ungarie liberală, pentru a contracara pericolul expansionismului rusesc.
În acest fel, Ci pariu armonizează toate dezideratele româneşti cu ideea unirii cu Ungaria. Se observă faptul
că exact aceleaşi argumente vor fi folosite pentru justificarea proiectelor de reunire naţională a românilor din
1849, de data aceasta sub sceptrul Austriei, şi nu al Ungariei. Inclusiv insistenţa asupra ideii că românii se reunesc
sub egida unei Austrii liberale, şi nu reacţionare, este perfect simetrică argumentelor lui Cipariu.
12

13

/hidem. p. 536-538.
Timotei Cipariu. Uniunea. în "Organullurninării'', 1848, nr. 67, p. 381.
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Cipariu renunţa deci cu mare uşurinţă la "specificitatea" statală a Transilvaniei, la fel cum vor renunţa şi
autorii proiectelor de unificare a românilor din monarhie sub sceptrul austriac, în 1849. Se evidenţia astfel criza
identitară provocată de revoluţie, s1ăbirea ataşamentului faţă de construc~a istorică a Transilvaniei. Acest ataşament
era zdruncinat de convingerea că, o dată cu revoluţia, totul se poate reconfigura, mai ales că în vechea construcţie
românii au avut o situaţie proastă, aşa că nu au nimic de pierdut în urma dispariţiei acesteia.
Pe de altă parte, în mai 1848, cu ocazia marii adunări populare româneşti convocată la Blaj, Bărnuţiu era de
acord cu păstrarea specificităţii politice a Transilvaniei, dar aceasta nu atât din ataşament faţă de identitatea
provinciei, cât în ideea de a respinge in acest fel unirea cu Ungaria. Pentru Bărnuţiu, o Transilvanie autonomă era
de dorit doar în măsura în care ea va fi condusă de români, ceea ce va permite conservarea naţionalităţii acestora
şi punerea în valoare a superiorităţii lor numerice. 14
Această idee era exprimată în modul cel mai limpede după revoluţie, de către militantul radical Alexandru
Papiu Ilarian, care scria în felul următor:
"Naţionalist român şi patriot în Transilvania totuna şi aceeaşi însemnează, din ce oară aceea e
asioma în politica Transilvaniei că fericirea acesteia depinde singur de la fericirea românilor.""
Dacă până atunci "patriot" însemna locuitor al Transilvaniei, indiferent de etnie, de acum înainte noţiunea
de "patriot" se suprapune cu cea de român, deoarece, crede Papiu, doar românii sunt cei care exprimă interesele
fundamentale ale Transilvaniei.
Frazele lui Papiu deschideau astfel calea formulei identitare care va fi adoptată de către intelectualii români
ardeleni, în final, cu privire la "patria" lor. Dintr-o patrie a mai multora, Transilvania imaginată de aceştia va
deveni, prin excelenţă, o patrie a românilor. O dată stabilit acest lucru, proiectul naţionalist de asigurare a congruenţei
dintre stat şi naţiune îşi putea urma cursul, intrerupt doar de proiectele identitare concurente, care edificau, in mod
similar, o Transilvanie maghiară.
De atunci, până astăzi, locuitorii Transilvaniei s-au obişnuit să creadă că afirmaţia potrivit căreia Transilvania
este românească (sau ungurească) reprezintă expresia unui dat natural, justificat de "realităţile" istorice şi
demografice. S-a conştientizat prea puţin faptul că o asemenea afirmaţie nu este decât o construcţie socială, zidită
din istorii parţiale şi subiective ale unor oameni de limbi şi culturi diferite, cu o mentalitate diferită, extrem de
deosebită in raport cu cea care se afirmă in zilele noastre.

THE IDEA OF HOMELAND FOR ROMANIAN INTELLECTUALS IN TRANSYLVANIA
IN THE FIRST HALF OF NINETEENTH CENTURY
(Abstract)
Being a homeland for lots of people, Transylvania imaged by Romanian intellectuals became a homeland
for Romanians. The identity project between state and nation was interrupted by Hungarian projects for a Hungarian
Transylvania. Since then local inhabitants used to think that Romanian Transylvania (or Hungarian Transylvania)
is a natural reality according to historical and demographic aspects. Of less importance was considered to be the
fact that this idea was but a social one, based on partial and subjective history, on different culture and people
mentality.

14

15

Simion Bămuţiu, Raporturile românilor cu ungurii şi principiile libertăţii naponale, Viena, C. Gerold, 1852.
Al.Papiu Ilarian, lsiOria românilor din Dacia Superioară. tom. II, Viena, C. Gerold, 1852, p. 106.
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·Moise

Nicoară

în Basarabia - 1839
Cosmin-Lucian SEMAN

Jurnalul de călătorie 1 al lui Moise Nicoară este una din mărturiile inedite ale unui român ardelean referitoare
Ia această provincie istorică românească
Păstrat sub formă de manuscris la Biblioteca Academiei Române, 4 jurnalul de călătorie numarând 375 de
file este o istorie interesantă şi conţine pentru perioada februarie-martie 1839 însemnările de călătorie ale acestui
personaj istoric în Basarabia.
Printre însemnările scrise "pe calea asta neumblată, pe pământurile împărîţiei ruseşti" , demonstrează
puternica impresie pe care această provincie românească a facut-o asupra lui Moise Nicoară. El este impresionat
de frumuseţea locurilor, de hărnicia oamenilor, dar totodată obsearvă şi notează procesul intens de deznaţionalizare
şi rusificare la care sunt supuşi românii.
2

3

5

Jumalul de călătorie al lui Moise Nicoară, aflat la Arhivele Bibliotecii Academiei Române, debutează cu două file ce conţin
pentru anul1816. Apoi manuscrisul cantină cu anull818, prezentând însemnările zilnice făcute la Viena, Gyula (în Ungaria).
Arad. Lugoj. Mchadia. călătoria prin Banat la Belgrad, Oravi(a. Panciova, Vârşe(.
Manuscrisul pe anul 1824 cuprinde filele 37-54. Se observă absenţa din juma! a anilor 1820-1823 când Moise Nicoară. datorită
acţiunilor întreprinse în slujba neamului românesc, este închis de două ori de către autorită(iile Imperiului habsburgic. Filele 54-66
cuprind insemnari din 1825, luate în Gyula (Jula), Arad. Pojon (Bratislava), iar din 8 martie din Viena. În anul 1826 îl aflăm pe Moise
Nicoară în Ţara Românească, apoi în Moldova. Jumalul se întrerupe până în anul1839. când încep însemnările luate în Carantina Sculeni
şi in Basarabia. material documentar ce constituie subiectul acestui articol. Tot în anul1839, spre sfârşit, Nicoară ajunge şi la Odesa. Anii
l!Wl-1849 îi petrece la Constantinopol.
! G. Bodca, Moise 1\!icoară (1784-1861) şi rolul său in lupta pelllru emanciparea na.twnal-religioasă a românilor din Banat şi
Cnşana. partea!, Arad. 'Diecezana". 1943; P. Gruescu, ierarhii şi naţiunea română în suferinţele ei seculare şi martiriu/lui l\'!oise
:\'icoară. Re\'. ''Albina". nr. 10-11, Pesta, 1870; I. Vulcan. Portretele şi biografiile celebrită,tilor române, Budapesta. 1869: V Mangra.
Scrierea vietii lui Moise Nicoară şi a rolului pe care 1-a avut in emanciparea naţional-religioasă, Rev. "Tribuna". Arad. 1907-1908: R.
S. Molin, .-4furisirea lui Moise Nicoară, Oravi(a. 1925; D. Popa, În cauza lui Moise Nicoară, rev. "Biserica şi Şcoala··. Arad. 1879. nr. 12:
T. Botis. Pagmi din istoria dezrobirii. Documente găsite de A. Sade an in Arhiva de Stat din r iena la nr. 1434/1314/1820: S. Secula, L:n
memorru allw.\!oise Nicoară (Monografia istorica). 1906: M. Nico:tr:\. Consideraţiuni istorice asupra politicii de dezbmare religwasă
intrepnnsă de Hahsburgi intre români, români şt sârbi, 1836; ldem, Recursul cel mare 15 augus/1819, Cf. D. lancovici în "Biserica şi
Şcoala'·. nr. 8, 1918: Idem, Recursul din 24 octombrie 1821, în C. Badea, Moise Nicoară (1784-1861) şi rolul său in lupta pentru
emanciparea naţional-religioasă a românilor din Banat şi Crisana, partea!, Arad, "Diecezana", 1943, Anexe; Idem. Memoriul din 1841,
în C. Bodca, op.cit., Anexe.; Idem, Memoriul din 1847, în C. Bodea, op. cit., Anexe.; Idem, lv!emoriul catre Ustinofl, în C. Bodea, op.
cit., Anexe.
3
Pentru istoria Bf!.sarabiei vezi: A. Boldur. Istoria Basarabiei, Ed. a 2-a, Ed. Frunză Chişinău ''Logos'', 1992: p. Cazacu. Moldova
intre Prut şi Nistru (1812-1918), Chişinău ''Ştiillţa", 1992; Şt. Ciobanu, Cultura româna în Basarabia sub stapâmrea rusa: 1. Nistor,
Istoria Basarabiei: N. Ciachir, Basarabia sub stapânirea .taristă (1812-1918), Bucuresti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1992; N. Iorga, La
vente sur le passe el le present de la Bassarabie, Ed. A 2-a. Bucureşti, 1940.
' Manuscrisele lui Moise Nicoară (Nicorescu V) Jurnal de călătorie. "Ziarul lui Moise Nicoară în Banatul Ungariei, Ţara
Românească. Moldova, Basarabia, Rusia şi la Constantinopol în anii 1814-1849", Biblioteca Academiei Române Ms. 2441.
5
În ceea ce priveşte istoria manuscrisului. el a fost depus în 1874la Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti. În 1903 a fost
trecut în Arhiva Academiei Române, legat în 15 volume (nr. 2347-2451; nr. 3455 si 46451), pe baza "Înaltului Decret Regal nr. 519 din
10 februarie 1903. În 1916 a fost la Moscova unde a dispărut volumul ce conţinea scrisori din perioada 1804--1851 (nr. 2438). Materialul
documentar referitor la Moise Nicoară cuprinde numeroasele recursuri înaintate împăratului austriac, autorităţilor din cele trei imperii
(habsburgic, tarist, otoman) prin care Nicoară a călătorit. Acte oficiale, petiţii, acte referitoare la starea bisericii ortodoxe române.
1

informaţii
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Ieşind

învingatoare în războaiele cu Franţa6 , angajată profund în "rezolvarea" problemei orientale 7 potrivit
intereselor geostrategice, politice şi economice, Rusia se caracterizează în această perioadă printr-o permanentă
agresivitate ş~ dorinţa de expansiune. De aceea, acest pilen:al::Sfm~lianţe 8 îo scopul de a controla o cât mai
mare zona de Influenţă în Europa Centrală şi Peninsula Balcanică. s~h~răoeşte,;Jă~ wnsoliQeze ocupaţia în
Basarabia.
·
.·
Principalul obstacol întâlnit pe linia acestei politici expansioniste, de afinnarea):ikirsfăVr~rmiut~Qo.litlcă
de stat, îl constituie însăşi situaţia etnică şi moştenirea istorică a provinciei româneşti Basar-abia. Rr-ovihci.a ~pirţinân~
de secole Moldovei istorice, locuită în proporţie covârşitoare de români, Basarabia; s;;.â -a:nat mereu în atenţfâ
Petersburgului ca o bază geo-strategică de control asupra Dunării de Jos si a slavilor,orţqdo~~b.stăoânirl"
turcească.

Instrumentele prin care ţarismul dorea să transforme această provincie românească într-un timp cât ma1
scurt într-o gubernie rusească sunt cele ale deznaţionalizării şi rusificării forţate. Moise Nicoară silrpriri~ert9Cma.i
acest proces antiromânesc, însemnările din jurnal ilustrând clar starea de inferioritate politică, socială şi,..~;ulturală
în care sunt menţinuţi românii, izolarea lor faţă de fraţii de peste Prut, colonizările de populaţii străine (evi·ei,
germani, bulgari, greci etc.) în scopul de a dilua masa etnică compactă românească. Lipsa totală a popuhi.ţiilor
româneşti, cenzura foarte dură, necunoaşterea limbii române, obligativitatea folosirii limbii ruse în administraţie
şi justiţie, starea dezastruoasă a învăţământului se adaugă la acest tablou sumbru al ocupaţiei ruseşti.
Revoluţia poloneză de la 1831, criza Imperiului otoman, au relevat valoarea politică, militară, economică
şi strategică a Principatelor Române şi a Basarabiei. Prelungirea acestei ocupaţii începută în 18J2Y în Basarabia,
trebuia să lărgească influenţa Rusiei în această parte a Europei. Printr-o politică abilă şi un sistem de măsuri
adecvat, 10 Rusia s-a străduit permanent să ofere un exemplu şi să păstreze încrederea popoarPlm cresti ne <lfhtP
sub stăpânirea sau dominaţia Porţii.
Obiectivul atins, de exemplu, în Bulgaria, unde Rusia era privită ca "eliberatoare". Românii munteni şi
moldoveni nu au avut niciodată sentimentul "eliberării" şi şi-au dat seama foarte repede de scopul urmărit de
Rusia şi au militat pentru înlocuirea protectoratului rusesc cu garanţia colectivă a marilor puteri. În acest climat se
desfaşoară călătoria lui Moise Nicoară în Basarabia.
Trecerea lui Moise Nicoară în Basarabia, prin carantina Sculeni, marchează o nouă etapă în viaţa acestuia. 11
Pentru această călătorie în Basarabia, jurnalul poate fi structurat în două compartimente diferite ca şi conţinut.
Primul se ţine de observaţiile directe ale unui călător, atent la descrierea locurilor vizitate. De asemenea Nicoară
se dovedeşte a fi un atent observator al felului de a fi al oamenilor şi al portului popular.
Al doilea compartiment conţine observaţiile politice, economice, sociale şi culturale, tăcute de acest
intelectual român, puse invariabil în legatură cu procesul de deznaţionalizare şi rusificare a românilor, cu raporturile
interetnice existente, cu obiectivele politicii ruseşti în Basarabia.
încercării literare poezii originale. consideraţii cu caracter istoric. traduceri. De asemenea o multitudine de informaţii şi însemnări culese
de pe teren şi folosite de Nicoară ca exponent al doleanţelor românilor din Banat şi Crisana in lupta pentru dobândi rea de episcopi români
la Arad. La acest bogat material se adaugă şi jurnalul de călătorie ce conţine 375 file de manuscris.
6
S. M. Soloviov. Împaratul Alexandru 1. Politica. Diploma,lia, St. Petersburg, 1877; A. Vandal, Napoleon şi Alexandru. Paris!III. 1891-1896
7
N. Ciachir, Gh. Bercan, Diploma,tia europeană în epoca modernă, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, pp. 251-265
8
Ibidem, pp. 265-288; J.B. Duroselle, L 'Europe de 1815 a nas jours. 1· Îe politique et relations internalionales. Paris, 1964
9
Războiul rusa-turc încheiat cu pacea de la Bucureşti în 1812: în urma căruia Basarabia a fost anexată de către Imperiul tarist.
10
I.C. Filitti, Supuşi străini, în volumul Documente din vremea Regulamentului Organic, Bucureşti, 1935, pp. 72-89
11
Viaţa lui Moise Nicoară este marcată de o serie de evenimente majore ce vor determina destinul acestui personaj istoric.
Jurnalul de călătorie reflectă fidel aceste momente de seamă ce-i jalonează existenţa. AstfeL în perioada 1815-1825 activitatea căreia i se
dedica Nicoară, este legată de lupta pentru emanciparea naţională şi religioasă a românilor ortodocşi din Imperiul habsburgic. După
autoexilarea (ieşirea la cererea lui) în I825 din imperiu, îl găsim pentru câţiva ani în Ţara Românească şi Moldova.
Anull839 v-a marca o nouă etapă în viaţa lui, atunci când cunoaşte realitătile româneşti din Basarabia cotropită şi din Imperiu'
ţarist, la Odesa. Ultima etapă reflectată în jurnal (1840-1849) cuprinde însemnări luate la Constantinopol.
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Descrierea localităţilor provinciei începe cu localitatea Sculeni. Nicoară face o amplă descriere a regimului
de carantină, sesizând ca pe un aspect inedit faptul că este obligat să presteze un jurământ în prezenţa unui preot
rus "la a asculta şi a ţine poruncile şi pravilele carantiinei şi a spune ·adevărul". 12
Jurnalul de călătorie continuă cu prezentarea mormântului lui Potenkin, întâlnit pe drumul spre Chişinău.
Nicoară sesizează degradarea la care a ajuns acest monument precum şi evoluţia personajului în memoria colectivă:
"În urmă, pe un munte mormântullui Potenkin, unde se zice că a murit otrăvit. O piramidă înaltă şi o căsuţa cu
coroane în împrejur, unde şade un muzeu( ... ) este facut de vreo 50 de ani. Era altu mai frumos cu literă de aur dar
vremea şi vântul au şters slovele şi au căzut în uitare (... ) Acum vreo 1O ani I-au facut aşa, însă nu împărăţia ci
familia ca împărăţia nu are atâta trebuinţa acum de el; că şi atunci când şedea la Iaşi şi petrecea cu beţie şi cu
curvele, până câştigau alţii bătăliile!" n
Următorul popas îl face la Călăraşi, descrie localitatea, componenţa ei etnică, îndeletnicirile locuitorilor
legate de producţia de vin şi rachiu. Tot în această călătorie, întâlneşte numeroşi ţărani români, le descrie portul,
înfăţişarea, starea lor materială, comparându-i cu cei din Moldova: "mai apropiindu-mă de Chişinău- ţăranii sunt
oameni mari, robuşti şi par în mai bună faţă decât în Moldova şi mai bine îmbrăcaţi - şi vitele, săniile, în mai bună
stare". Prezintă apoi "împrejurările minunate ale Chişinăului", aspectul edilitar al oraşului care-I impresionează.
Aici Nicoară a întâlnit o serie de personalităţi civile şi ecleziastice: mareşalul Basarabiei Dimitriu, consilierul
Stamati Costache, ~ Mitropolitul Dimitriu, Mitropolitul Ironopoleu de la Sfântul Mormânt. De la Stamati Costache
a aflat o serie de aspecte statistice ce ţin de starea oraşelor din Basarabia, 15 organizarea administrativă, 16 organizarea
judecătorească şi poliţienească, conducerea superioară a provinciei. În jurnal, Nicoară face un scurt rezumat al
acestei expuneri: "Despre statistică. Sunt 7 judeţe însă Orhei şi Lăpuşna unite într-unu-oraşul n-are magistrat ci
numai un burghermaistru pentru cheltuieli - iar din orăşeni 2 ruşi, 2 moldoveni şi alţi doi cu un prezident de
stăpânire numit. Ale oraşului Poliţia este din oamenii stăpânirii şi mi se pare şi câţiva din orăşeni. Aici este Divan,
cu apelaţie in toate judeţele Este alcătuit de un prezident, 2 sau 3 ruşi, nobili moldoveni 2 şi neguţători - aceasta
imediat a ministeriului justiţiei. Guvernatorul este cu cea a interiorului, are un sfat de 4 consilieri şi 2 assesori.
Întâi erau 2 dintre români, iar acum nu mai pun români ca să nu ştie poruncile la minister şi scopurile" 17
În Chişinău a vizitat biblioteca, seminariul şi gimnaziile şi a notat o serie de aspecte cotidiene pe care le
considera interesante: calitatea inferioară a pânii, scumpetea chiriilor, starea pieţelor oraşului, po11ul preoţilor,
pitoresc şi variat.
Din Chişinău pleacă spre Odesa," în 7 martie 1839, descriind "plaiuri frumoase şi întinse", apoi cetatea şi
oraşul Bender precum şi oraşul Tiraspol, unde "mult îmi plăcură uliţele, biserica, pare bună rânduială". Observă
portul ţăranilor români şi faptul că "spre Nistru, către Dubăsari sunt multe româneşti sate".
Însemnările referitoare la oraşe, localităţi, ţinuturi sunt cu mult depăşite ca număr şi densitate în jurnal de
cele referitoare la situaţia românilor din această provincie ocupată.
Primele însemnări pe această temă apar chiar la carantina Sculeni, la intrarea în Imperiul ţarist. Lui Nicoară
i se face o vamă foarte riguroasă, îi sunt străpunse scrisorile pentru a vedea dacă nu ascunde ceva, îi sunt sigilate
cărţile. De menţionat că duce cu el32 de cărţi plus fascicolele jurnalului de călătorie. După efectuarea controlului,
Nicoară constată că i-a dispărut cartea "Libellus Supplex Nation", 19 astfel încep să apară primele semne de
manifestare ale unui regim de ocupaţie, foarte atent la tipăriturile ce pătrund în imperiu, mai ales la cele româneşti.
Teama autorităţilor ruse de o propagandă românească prin cuvântul scris începe să se ivească. Scopul cu care
Nicoară a luat cu el această opera românească este acela pe care îl declară autorităţilor: "şi anume am luat-o cu
1

"Manuscrisele lui Moise Nicoara, Academia Româna Ms. 2441 filele 80-83.
Ibidem.
~ P. Carnea, FI. Manolescu, P. Marcea, Dicţionar de literatură română. Scrisori, reviste, curente, Bucureşti, 1979. p. 371.
15
A. Boldur, op. cit., pp. 29-37.
16
P. Cazacu, op. cit., pp. 166-172.
17
Manuscrisele lui Moise Nicoara, Academia Româna Ms. 2441 filele 85-87.
18
Ibidem.
19
Supplex Libellus lalaclwrum, Editia 1791.
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mine, că având prilej, să o întrebuinţez la stăpânirea de aici... ". De remarcat că nu îi este frică să recunoască că a
venit în Basarabia pentru a cunoaşte starea neamului românesc şi de a-1 ajuta dacă este nevoie.
Încă de când se afla la Sculeni, Nicoară observă raporturile interetnice dintre români şi evrei, notând un
aspect care-I deranjează: faptul că românii sunt menţinuţi într-o stare de inferioritate socială; "sluji români, şi alţi
români care veneau, tot cu căciulile înainte în mâna lor (înaintea evreilor), care cu un ton de mărire exagerat îi
numesc continuu: "aceştia sunt numai românii". 20 Nicoară începe să-şi dea seama de politica autorităţilor ruse de
a privilegia minorităţile în detrimentul majorităţii româneşti.
Dintr-o primă discuţie cu un simplu ţăran din zona Hotinului, călător şi el, îşi dă seama de cruda realitate.
Începe să prindă contur, pentru Nicoară, tabloul intensivei şi durei deznaţionalizări la care au fost şi sunt supuşi
românii din Basarabia. Ţăranii români sunt asupriţi şi obligaţi "să facă clacă după placerea domnilor", se afla deci
la discreţia puternicilor locali care sunt în proporţie covârşitoare "numai ruşi şi jidovi". Astfel, la aspectul social
al relaţiilor agricole se adăuga şi cel naţional, mai ales când ţăranii nu pot folosi limba româna fiind obligaţi să
vorbească ruseşte. Ţăranul îi spune lui Nicoară că "ei nu-şi mai pot folosi limba românească şi sunt batjocoriţi că
nu ştiu ruseşte; nici când merg ei într-o treabă nici nu pot vorbi decât prin tălmaci, şi îi batjocoresc de ce nu ştiu
1
ruseşte" "
Şi mai gravă era situaţia limbii române în oraşele Basarabiei fiind interzisă de autorităţile ruse în administraţie,
justiţie şi şcoliY Nicoară intuieşte că prin stingerea limbii româneşti se urmăreşte stingerea neamului românesc.
Din discuţia cu Stamati află noi informaţii despre lupta pentru limba românească "Ieşi cu Stamate - zise că au
cerut de la împărăţie în mai multe rânduri ca să nu scoată limba din judecăţi, tribunaluri, administraţie, ca asta
pricină a ţinut mulţi ani - în urmă le-a venit: că nu să poată şi nu trebuie să fie. Deci ca toată încercarea mai
departe a înecat tot, şi aşa că, toate decurg ruseşte, şi în şcoale, şi nu este nadejde de a opri stingerea limbii" 23
Remarcând această stare de lucruri, întreprinde de acum înainte o serie de acţiuni pentru a contribui la
ridicarea culturală şi materială a poporului român. Această ridicare din starea de inferioritate în care sunt ţinuţi
românii se transformă pentru Nicoară într-un imperativ. Peste tot unde are prilejul, în discuţiile cu o serie de boieri
sau cu autorităţiile locale, mai ales cele ecleziastice. el ridica problema mecenatului celor cu dare de mână, pentru
ridicarea dintre copiii săraci, de meşteşugari, ·dascăli, preoţi, elemente de care are atât de mare nevoie naţiunea
română pentru a putea supravieţui şi a-şi perpetua fiinţa şi limba: "La Stamati. Mult îl îndemnai pentru răzeşii de
aici, pentru copii, să-i ia la sine să-i dea la meştesug, să se silească să-i facă dascăli pe la sate, să înveţe a ceti şi a
scrie, că aşa vor fi un trup şi nici decât nu vor stinge alţii limba"."~
La rândul său, interlocutorul îi arată că acest lucru e foarte greu, aproape imposibil pentru că "lipsesc
gazetele româneşti şi cărţiile aici" ,2 5 iar poliţia îl supune la o permanentă observaţie: "zice că stă sub multă
priveghere". Cu Stamati Costache discută despre principii români şi află de la acesta de "Cuvântul din Hotin",
scris chiar de el, precum şi faptul că îl cunoaşte pe Haşdeu. Prin ceea ce scrie, "Cuvântul din Hotin", a stârnit
agitaţie printre români, provocând reacţia autorităţilor ruse, autorul scăpând cu fuga în Bucovina şi însurându-se:
"Spre mirarea mea Cuvântul din Hotin, îmi spune că era facut de el - fiind atunci acolo, şi în bună cunoştiinţă şi
prietenie cu Hasdeu, inspectorul şcoalelor... Atâta simţire a facut, cât s-a scris la guvernator şi era să-I prindă, el
însă îndată a mers la Bucovina şi s-a însurat". 26
Printre românii din Basarabia menţinerea într-o stare de inferioritate culturală e cvasitotală, lipsa de cărţi şi
de gazete româneşti era foarte gravă. Nicoară considera că trebuie începută şi emanciparea culturală a românilor,
deziderat de care este tot mai convins, mai ales după ce vizitează biblioteca oraşului, unde constată starea deplorabilă
a prezenţei tipăriturilor româneşti, atât ca număr cât şi ca formă: "Biblioteca e mică la număr, mai multe cărţi
~o

Manuscrisele lui Moise Nicoară, Academia Română Ms. 2441 filele 87-90.
lb1dem.
~~A. Boldur. op.cit., pp. 463-468.
1
' Jurnalul de călătorie al lui Moise Nicoară. Academia Română Ms. 2441 filele 90-95
4
l Jbidem.
25
Şt.Ciobanu, Cultura română în Basarabia sub stăpânire rusă.
26
Jurnalul de calatorie al lui Moise Nicoară, Academia Română Ms. 2441 filele 95-108.
~~
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ruseşti, ce le trimite ministrul din Petersburg altele dăruite de particulari. Româneşti, îmi aratară câteva la o parte,
mai mult rupturi". 27
Starea precară a bibliotecii în ceea ce priveşte cărţile româneşti îi determină să facă un sacrificiu, simbolic
desigur, imens însă dacă îl raportau la starea lui materială. Este un sacrificiu absolut vital pentru a menţine o cât de
firavă pâlpâire a culturii româneşti şi a românismului în ceaţa "culturii" ţariste dorită de autorităţi cât mai
înăbuşitoare pentru români"; "Le spusei că aş da şi eu unele cărţi româneşti bibliotecii, de le-aş putea trimite din
Odesa că sunt pecetluite- ziseră că cu mulţumire vor fi primite. Socotind lipsa de cărţi de aici, făgădui că voi scrie
la Bucureşti şi la Iaşi, ca să trimită". 28
Sentimentul naţional există, el trebuia trezit şi întreţinut în asemenea condiţii vitrege, una din căi fiind
promovarea culturii româneşti: spunând_u-le despre cărţile româneşti, cu biblioteca, văzui o seninătate în ei- mai
în urmă îmi zise că-mi sunt foarte recunoscători".
Situaţia din biblioteca publică este identică cu cea din gimnaziul şcolar. Vizitând această instituţie, Nicoară
nu se poate înţelege cu nimeni în limba română. Reuseşte să închege o conversaţie în limba franceză, cu un
inspector, cerându-i acestuia să-i prezinte şcoala. Observă că obiectele de studiu au explicaţiile în limba rusă, cu
toate că cei mai mulţi şcolari sunt români, notează apoi bucuria copiilor când le vorbeşte româneşte, încearca să
anime conştiinţa lor naţională întrebându-i despre originea comună a tuturor românilor, şi-i sfătuieşte "să iubească
şi să cunoască neamul românesc".
Descrie amplu starea procesului de învăţământ în limba româna 29 faptul că: "în toate clasele este un ceas pe
săptămână româneşte", ceea ce e foarte puţin, doar de faţadă, că profesorii vorbesc rău româneşte şi predau după
o gramatică veche. Îi îndeamnă pe toţi cei care-I ascultă, să facă traduceri cât mai multe în limba română, pentru
că toate traducerile lor sunt în limba rusă. Vizitează apoi biblioteca gimnaziului, constatând lipsa cărţilor româneşti
şi inexistenţa unei.gramatici moderne. Şi aici Nicoară promite că va semnala pentru bibliotecă, unele cărţi româneşti,
promisiune pe care o va onora mai târziu. Nu se poate abţine într-o discuţie ulterioară cu directorul gimnaziului
Nyelidor, să nu înfiereze această acţiune sistematică de deznaţionalizare.
A doua zi, este prezent din nou la biblioteca gimnaziului, donând acestei instituţii "Gramatica lui Sincai" şi
lista de cărţi promisă. Nicoară îi exprimă clar dierectorului poziţia lui faţă de propunerea acestuia de a se trimite
copii din Principate să înveţe religia în Basarabia, de fapt o formă mascată de rusificare. Nicoară îi prezintă
pericolul şi consecinţele deznaţionalizării şi rusificării: "apoi începu că ar fi bine să aducă românii aici copiii au
încalete să înveţe credinţa aici şi celelalte, că aşa să se întarească credinţa" - Eu: "nu ştiu de ce să vină aici, sunt
români care de mai multe veacuri încoace mai mult au pătimit şi au fost goniţi pentru credinţă, decât toţi din
Rusia. căci ar fi când ar voi cineva să facă din români ceea ce nu sunt, în ei trebuie să fie elementurile acelea din
care ar vrea cineva să facă ceva cu ei: altmintrălea toate sunt nimic, decât că vrea cineva să meargă ei pe aiurea" 30
Acum vizitează o serie de şcoli din oraş, unde constată cu surprindere că toţi profesorii şi directorii sunt
foşti ofiţeri în armata imperială rusă, care nu ştiu nici un cuvânt româneşte. Această constatare îl umple de mâhnire,
mai ales că are ocazia să compare "sistemul de învăţământ" pentru români cu cei din Principate şi cu cel al altor
naţionalităţi. Acest mecanism - învăţător-profesor - fost ofiţer în armata imperială rusă se constituie într-un
instrument foarte eficace folosit de autorităţi pentru a obţine o cât mai rapidă deznaţionalizare şi rusificare, mai
ales a tineretului, fiind vizată educaţia acestuia: "Merserăm la şcoalele de aici, ţinutale, cum sunt în tot judeţul.
Apoi la Lancasterian- un ofiţer vechi profesor (în toate locurile găsesc militari; directorul însuşi a fost adjutant la
Wurtemburg generalul). Mă miră că începând încă de la nisip încă toate merg ruseşte, profesorii nici nu ştiu un
cuvânt româneşte. Mă umple jalea - la România mai bine sunt întâlnite. De aici vru cu tot dinadinsul să merg la
şcoala jidovească că şi acolo acelaşi sistem păzesc" 31 .

17

Ibidem.
Ibidem.
1
•fbidem.
30
ibidem.
31
Ibidem.
18

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

l"lAŢĂ PUBUCĂ, 11AŢĂ P/UI'ATĂ

256

În dorinţa de a avea o viziune cât mai amplă asupra învăţământului din Basarabia, Nicoară face o vizită la
un seminar, unde constată că pe măsură ce copiii înaintează în vârstă mai puţin ştiu româneşte.
Un alt aspect pe care-I sesizează Nicoară este lipsa totală a gazetelor româneşti.
La Chişinău întreprinde o serie de vizite la mareşalul Basarabiei Dimitrie, care recunoaşte, într-o discuţie
că politica dusă de ruşi: "Vrea cu tot dinadinsul să stingă limba şi să desfinţeze neamul". Nicoară îi reproşează
mareşalului un fenomen social care ţine şi de o anumită mentalitate şi care are consecinţe în plan social şi etnic.
Este vorba de retragerea boierilor români la moşii şi de faptul că au părăsit oraşul, fenomen ce se răsfrânge
negativ asupra societăţii româneşti, mai ales în domeniul meştesugurilor şi al comerţului. Oraşul fiind locul
predilect pentru desfăşurarea acestor activităţi, acestea sunt acum în mare parte desfăşurate de străini. Astfel,
Nicoară sesizează lipsa unei puternice categorii burgheze româneşti în oraşe, fenomen întâlnit şi în Moldova:
'·Avui prilejul multe a-i vorbi mareşalului de mesteşuguri, de starea ţării şi ce rău au facut boierii că s-au tras pe la
moşii şi au lăsat oraşul şi locurile acestea frumoase străinilor şi neguţătorilor de galbeni".' 2
Continuând vizitele la notabilităţile oraşului Chişinău, Nicoară se întâlneşte cu "directorul şcoalelor Nyelidor"
cu care face un "schimb de cunoştiinţe", acesta oferindu-i cărţi şi date despre Rusia şi Crimeea, Nicoară povestindu-i
despre Transilvania, români, ruteni, unirea religioasă înlocuirea literelor chirilice cu alfabetul latin. Tot mai des
este notată ideea de a "merge la Petersburg să le spuna toate", adică de a prezenta situaţia exactă din Basarabia în
speranţa de a obţine o ameliorare a stării românilor. Este îndemnat de director să facă acest pas, să vorbească
înaintea stăpânirii ruse despre colonizarea germană în Transilvania, Banat şi Crişana.
Referitor la subiectul colonizării, Nicoară analizează aspectele întâlnite în Basarabia comparându-le c1:
procesul colonizării din Principate. Oprindu-se asupra coloniilor nemţeşti din Basarabia le compara cu situaţia
românilor, sesizând faptul că regimul de ocupaţie ţarist favorizează dezvoltarea acestor colonii de alogeni în
detrimentul populaţiei majoritare româneşti, utilizându-le ca elemente de dizolvare a corpului etnic românesc.
Nicoară notează numărul acestor colonii. numărul coloniştilor, sistemul lor de învăţământ favorizat de regim,
situaţia lor religioasă privilegiată: "Fui la pastorulluteran. Coloniile din Basarabia, nemţeşti, sunt vreo 14 sate,
cam 15.000 suflete; peste Nistru mai multe. Preoţii n-au nici o intervenţie de la stăpânire. Ei atârnă imediat de
Petersburg. La câteva sate au câte un probist - şcoalele de sine, nu se învaţă nimic ruseşte la ei 1! şi ai noştri nu pot
învăţa decât ruseşte !!". >>
Drumul spre Odesa îl poartă prin mai multe colonii germane, unde află chiar din spusele unui doctor neamţ
că: "nemţii prind rădăcini şi se întăresc pretutindeni, că aceste colonii sunt de 32 de ani şi toţi sunt catolici- iar la
şcoală numai nemţeşte învaţă copiii". Constatarea lui Nicoară este amară şi tristă: "Deci armenii, jidovi, nemţii
învaţă întâi în limba lor, iar ai noştri nu, în Basarabial1". 34
Ridicarea naţiunii române pe toate planurile, pentru ca să fie cinstită şi nu despreţuită, era scopul spre care
ţinteau toate acţiunile, întâlnirile şi discuţiile pe care le avea Nicoară cu cei din Basarabia. Astfel, în discuţiile cu
Mitropolitul din Chişinău şi cu o serie de înalţi prelaţi face cunoscută situaţia românilor din Transilvania, a
episcopilor, a drepturilor clerului din Ungaria, rezistenţa ortodocşilor la unirea religioasă cu biserică catolică,
despre mulţimea regimentelor româneşti, la latinitatea limbii române. Acum începe să testeze diplomatic intenţiile
ruşilor aducând argumente ce contau în sprijinul "pentru religie", în care nădăjduiesc românii din partea ruşilor,
avertizând însă că preţul plătit prin "stricarea limbii", adică rusificare, este mult prea mare şi poate avea grave
consecinţe: "Fu vorba de românii noştri austrieci unde multe adusei. Episcopilor, drepturile clerului din Ungaria,
goniri pentru unire, mulţimea regimentelor româneşti, starea oamenilor şi latina lor şi în ce primejdie sunt şi au
fost întotdeauna. Din adins spusei asta, ca să priceapă ruşii, zicând că toată nădejdea e la împărăţia ruşilor adaugând şi asta: pentru religie sunt în stare toate a face, dar limba să nu li se strice, că apoi se schimbă toată faţa
lucrurilor"

J!
33
34

Ibidem.
Ibidem.

M. Nicoară, Consideraţi uni istorice asupra politicii de dezbinare religioasă intreprinsă de Habsburgi intre români şi sârbi, 183.
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Prin comparaţiile şi expunerile făcute cu privire la starea românilor din Transilvania, unde ei sunt ameninţaţi
din punct de vedere religios, Nicoară doreşte să atragă atenţia autorităţilor ruseşti la înrăutăţirea continuă a
situaţiei românilor din Basarabia. În acest sens el întreprinde atari demersuri, ajungând în cele din urmă până la
conducerea centrală a provinciei. Potrivit crezului iluminist emanciparea naţională a românilor din Basarabia prin
Învăţământ şi cultură, domeniile cele mai grav lovite de politica rusească. Nicoară a fost şi În Basarabia, ca şi în
Principate sau Turcia, intelectualul român în căutare de soluţii politice şi diplomatice menite a îmbunătăţi situaţia
românilor. Este intelectualul animat de o puternică iubire de ţară, dispus mereu să ajute, după puterile lui, să
sensibilizeze conştiinţele şi cugetele celor care au puterea de a hotărâ, să semnaleze nedreptatea şi minciuna care
se fac unui neam întreg.
şi

MOISE NICOARĂ IN BASSARABIA-1839
(Abstract)

The study tries to complete known aspects related to the personality ofMoise Nicoară. A historical character,
important for some of us, unknown or irrelevant for others can not be known without an accurate analyse of his
life and activity. Of much importance is life between 1814 and 1849; there are 35 years of a Romani an intellectual
European by education, culture and mentality and martyr by destiny.
The analyze ofthisjournal offers the best view offeelings, problems and acts ofthis personality. Journal
covers the years after 1825 up to 1849, having no end.
On September 8th 1825, C.Bodea mentioned that Moise Nicoară went to Ţara Românească but according
to the journal this was in 1826. A study reffering to the events between 1848-1849 as they were stated in the
journal was published in "Banatica" Review
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Observatori francezi
despre
nationalitătile din Transilvania până_î~ i848·
Ovidiu MUNTEAN

În contextul efortului de recuperare a Europei orientale facut de occidentali, interesul francezilor asupra
spaţiului transilvan se asociază mentalităţii generale occidentale specifică unei etape de documentare. Pentru unii
călători francezi ţările române nu constituiau un scop final al călătoriei lor ci doar o necesitate fatală a itinerarului,
un spaţiu care trebuia străbătut pentru a ajunge din Occident în Rusia sau în Orientul apropiat ij. invers. Contactul
cu realităţile din Transilvania şi impresia produsă prin contact şi consemnată se constituie înt! -o sursă val oroasă
pentru descoperirea alterităţii atunci când observatorul are pMibiijtatea să facă comparaţii între realitatea întâlnită
şi realităţile locului de unde pleacă.
Spaţiu multietnic şi multiconfesional, Transilvania a fost în epoca modernităţii începând din secolul al
XVIII-lea, locul în care s-au construit şi alimentat şi coagulat într-un dialog etnic identităţi naţionale specifice.
Fiecare din etniile aflate aici şi-a construit, alimentat la nivelul imaginarului, imagini de sine şi identităţi proprii,
în dialog şi mai ales în contradicţie cu ceilalţi şi-a alimentat identitatea cu elemente valorizate pozitiv, în timp ce
calităţile negative ale aceloraşi valori erau atribuite celorlalţi 1_ Din această perspectivă poate fi utilă şi o încercare
de restituire a modului în care identităţile proprii ale populaţiilor provinciei au fost receptate şi consemnate de
observatorii francezi în deceniile patru-cinci ale secolului al XIX-lea. Aceste imagini sunt în egală măsură rezultatul
unor contacte directe dar şi a prejudecăţilor de tot felul, alimentate bineînţeles de interpreţii sau ghizii de călătorie
ai francezilor care au străbătut Transilvania.
O primă tendinţă care se desprinde din textele franceze atunci când se referă la etniile din acest spaţiu este
prezentarea lor ca având origini cât mai îndepărtate şi precise. Poziţiile exprimate în presă şi în descrierile de
călătorie din această perioadă, atunci când se referă la români, se polarizează in jurul a două puncte de vedere
principale. Unul, care câştigă adeziunea profesorului Saint Mare Girardin de la College de France, a lui Edouard
Thouvenel, autorul unei descrieri a Ungariei şi a Transilvaniei din 1840, a celui care semnează în "Revue
independante" cu pseudonimul Saint Martin un şir de articole referitoare la români, se pronunţa pentru originea
romană a românilor şi latinitatea limbii lor. Cealaltă poziţie susţinută în descrierile de călătorie ale lui Lejeune,
Labattut, Raul Perrin, Michel J. Quin, Anatole Demidoff, Stanislas Bellanger, acceptând rolul elementului roman,
subliniază şi participarea într-o măsură mai mare sau mai mică a elementului dac şi slav în formarea poporului şi
a limbii române 2 . Având o descendenţă ilustră românilor din Transilvania li se asociază în general vechile calităţi
şi virtuţi ale romanilor. Astfel, într-o lucrare consacrată Transilvaniei şi locuitorilor săi Auguste de Gerando aprecia
în anul 1845 grandoarea romanilor şi funcţia civilizatoare a lor aici la marginea imperiului unde, spune el, poporul
creat de ei se mândreşte după şaptesprezece secole să le poarte numele3.
Toader Nicoară, Românii în sensibilitatea săsească şi austriacă şi austriacă la sfârşitul sec. al "\111-lea şt începu lui sec. al
.\1111-lea în !dentitale şi alterilale. Studii de unagologte. Reşita, 1996. p. 34.
2
Ladislau Gyemant, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848. Buc .. 1986. p. lll
3
Auguste de Gerando, La Transylvanie el ses habitans, Paris, 1845, voL 1, p. 375.
1
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Ascendenţa huno-scitică a ungurilor este pusă în evidenţă de acelaşi autor care, într-un eseu consacrat
originilor ungurilor publicat la Paris în 1844, se înverşunează să demonstreze că secuii s-au stabilit în Transilvania
în secolul al V-lea. Făcând în continuare unele analogii între secui şi huni, el concluzionează că bunii şi ungurii
formează acelaşi popor'. Interesant de remarcat este faptul că Gerando, încercând să le construiască ungurilor un
trecut glorios pe linia tradiţiilor hunice, acredita ideea că barbaria hunilor ar fi fost de fapt creaţia cronicarilor
evului mediu şi că în realitate bunii ar fi avut o contribuţie civilizatoare în Europa primului mileniu al erei creştine.
Se precizează apoi că secuii din Transilvania, datorită poziţiei lor care-i fereşte de contactul cu alte grupuri etnice,
sunt singurii depozitari ai tradiţiilor vechi ungureşti, iar această calitate este susţinută cu mândrie, secuii afirmând
în acest sens: " adevăraţii maghiari suntem noi; cei din restul Transilvaniei sunt valahi iar cei din restul Ungariei
sunt germani" 5. Polemizând cu istoricii care nu susţin filiaţia huni-secui-unguri, autorul vine în sprijinul tezei sale
aducând drept exemplu ilustrativ tocmai filiaţia romani-români: "Pentru a cunoaşte originea valahilor este suficient
să le parcurgi ţara. Examinându-le fizionomia, ascultându-le limba, observându-le moravurile, n-o să găseşti pe
nimeni care să nu fie convins că valahii sunt de origine romană. Tradiţia este aici sigură. Întrebaţi pe fiecare ţăran
valah: Ce eşti tu? El va răspunde: Român" 6. În opinia sa ungurii şi românii din Ardeal au deopotrivă bogate tradiţii
glorioase provenite din ascendenţe ilustre începând din primele secole ale erei creştine.
Într-un capitol consacrat saşilor din Transilvania, Gerando enumera printre ipotezele privitoare la originea
lor şi ascendenţa gotică a acestora dar nu este de acord cu această ipoteză afirmând că saşii au fost chemaţi aici de
regii Ungariei, lucru confirmat de diplomele lor. Deşi apreciază pozitiv gestul regalităţii ungare care a chemat
saşii în Transilvania pentru cultivarea pământului şi introducerea meseriilor ignorate de unguri, el considera că
enclavizarea saşilor într-un teritoriu determinat şi acordarea unor largi privilegii au constituit o imensă greşeală
Izolaţionismul saşilor precum şi tendinţa lor de a se considera germani şi nu cetăţeni loiali patriei adoptive sunt
aspru criticate de acest "mare prieten al rasei dominante" cum îl numeşte istoricul Nicolae Iorga 8 .
Ca oricare altă realitate istorică, realitatea din spaţiul transilvan este percepută şi redată de către francezi
prin clişee şi stereotipuri care se alimentează şi se intercondiţionează reciproc. Consideraţiile privitoare la defectele
naţionale ale etniilor de aici capătă o oarecare semnificaţie atunci când se discută tema atitudinii lor faţă de
muncă. Intr-un top al hărniciei locuitorilor din Transilvania, Gerando vede plasat pe primul loc sasul urmat de
ungur şi român. In raport cu saşii şi ungurii românii sunt consideraţi mai puţin harnici şi în acest sens autorul îl
citează pe împăratul Iosif al II-lea care după o vizită în Transilvania ar fi spus prin saloanele vieneze, cu umor, că
aici a văzut un sas harnic şi o sută de români leneş? Gerando este convins că se poate astfel defini caracterul
diferitelor etnii care locuiesc provincia când scria următoarele: "Valahului îi place să lenevească, el câştigă abia
ceea ce are nevoie pentru a nu muri de foame; în schimb ungurul nu este leneş, munceşte fără ezitare pentru a-şi
asigura subzistenţa sa şi a familiei sale, dar din momentul când are certitudinea că poate trăi onest tot anul este
mulţumit, nu vrea nimic în plus şi nu încearcă să se îmbogăţească. Secuiul are o atitudine asemănătoare. Sasul nu
se opreşte aici. Atunci când a obţinut necesarul el îşi procură şi prisosul şi atâta timp cât poate să câştige nu dă
înapoi din faţa nici unei oboseli" 10 Ungurul care nu-şi iubeşte decât pipa sa, ţiganul zdrenţuit şi românul nu vor
atinge niciodată prosperitatea saşilor, conchidea el 11 .
Foarte sceptic în privinţa stării generale a locuitorilor din Transilvania se dovedeşte a fi şi baronul d'Haussez.
Afiliat Bourbonilor şi exilat după Revoluţia franceză din iulie 1830, el a călătorit în Transilvania un an mai târziu
şi şi-a publicat impresiile 12 Conturând o situaţie precară a Transilvaniei, baronul constata în general că ea îşi are
7

~ Idem. 10isai hislorique sur /'origine des lfongrois, Paris, 1844, p. 70.
'Ibidem. p. 69.
"!b1dem. p. 120.
'Auguste de Gcrando, La Transylvanie ... , voi. II, p. 58-62.
8
Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, 1928-1929, edi~ia a II-a, voi. IV, p. 161.
• Auguste de Gcrando, La Transylvanie . , voi. II, p. 49.
10
Ibidem.
11
Ibidem. p. 5!.
12
Alpes el Danube ou voyage en Suisse, en Styrie, Hongrie el Transylvanie par le baron d'!Jaussez, pour faire suite au voyage
d 'un <'xile. Paris. A. Dupont. 1837.
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redusa apetenţă către muncă a populaţiei datorată lipsei pieţelor pentru desfacerea produsele agricole
Consumul local nu poate remedia această situaţie deoarece, susţinea el, neexistând cumpărători nimeni nu are
interes să producă mai mult. În saloanele Clujului, în mijlocul nobilimii, emigrantul francez se simte ca acasă şi
face o descriere favorabilă a oraşului, descriere care contrastează cu modul în care el vede celelalte localităţi de pe
traseu: Caransebeşul şi Lugojul i se par mizerabile, Deva uzurpă numele de oraş iar Turda este alcătuită dintr-o
adunătură de barăci . La explicarea acestei atitudini trebuie luate în discuţie diferenţele multiple şi reale de
civilizaţie existente între lumea celui care elaborează imaginea şi lumea realităţii oglindite Tributar modelului
civilizaţiei urbane pariziene, baronul francez are o imagine preexistentă atunci când călătoreşte în Transilvania şi
nu poate înţelege decât negativ realităţile lumii rurale transilvănene. În general progresul de tip occidental reprezintă
etalonul de bază cu care francezii măsoară şi judecă realităţile din spaţiile pe care le parcurg.
Dacă în topul hărniciei românii şi ungurii sunt plasaţi după saşi, această ierarhizare se răstoarnă atunci când
se apreciază virtuţile militare ale etniilor din Transilvania. Însuşi Gerando considera proverbială rezistenţa soldatului
valah care are ceva din mândria romană, considerând că un român valorează pe plan militar cât zece saşi 1 ~. Hunii,
la fel ca şi ungurii, erau "admirablement disciplinees" lucru dovedit de ordinea existentă în marşurile lor şi
superioritatea militară asupra popoarelor Europei 15 Referindu-se şi la secui se consemna că deşi ei poartă cu silă
uniforma austriacă onoarea militară îi face să apere până la moarte drapelul care le-a fost încredinţat.
Observaţii pertinente referitoare la această problemă ne sunt redate de un faimos personaj din epoca
napoleoneană, mareşalul Marmont ( 1774-1852) care în 1834 a străbătut Transilvania în drum spre Rusia şi Orient 16
Fost guvernator al Provinciilor Ilirice, el a fost obligat să părăsească Franţa după revoluţia din iulie 1830 şi s-a pus
în serviciul Casei de Habsburg. Mareşalul, bun cunoscător al problemelor militare din cadrul monarhiei, elogiază
virtuţile militare ale românilor din cadrul regimentelor de graniţă instituite de austrieci 17 El face apologia acestor
instituţii militare de frontieră şi este convins că ele au contribuit la creşterea nivelului de civilizaţie şi a prosperităţii
populaţiilor autohtone.
Un cvasiunanim elogiu li se aduce românilor şi ungurilor de către francezi, acela al amabilităţii dezinteresate,
&1 prieteniei cu care oferă străinilor hrană, adăpost şi ajutor. Ospitalitatea românilor este bine pusă în evidenţă şi
apare oarecum în contradicţie cu o serie de imagini negative vehiculate de textele franceze 18 . Ospitalitatea hangiului
ungur este demnă. arăta Gerando, în timp ce unul armean sau evreu din Transilvania se va agita permanent în jurul
călătorilor ştiind prea bine că va primi o răsplată bănească în plus. El mai considera că ungurii sunt cei mai
ospitalieri oameni din lume şi aducea drept argument faptul că, după tulburările din Polonia din anii 183 0-1831,
mulţi polonezi şi-au găsit refugiul în castelele transilvănene 19 Referindu-se la viaţa nobilimii din aceste castele,
Gerando face o interesantă comparaţie arătând că aici oamenii nu par a fi turnaţi toţi în acelaşi tipar ca parizienii
iar această viaţă retrasă şi independentă le permite păstrarea şi dezvoltarea originalităţii lor20 .
Din punct de vedere juridica-instituţional cele patru comunităţi beneficiau de un statut radical diferit:
ungurii, saşii şi secuii aveau calitatea de stări privilegiate, pe când românii răspândiţi peste tot erau excluşi ca şi
comunitate etnică de la drepturile politice, reprezentând o "majoritate marginală". Acest statut al populaţiilor
13

IJ

Emest Armeanca, Peregrinările baronului d'Haussez prin Banat şi Transilvania in 1831, în·· Gând românesc", III. 1935, nr. 4, p.

235-242.
Auguste de Gerando. La Transylvanie , voi. I, p. 334.
Ibidem. voi. II, p. 162.
16
l'o.Î'~ge du marechal, duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie dans la Rusie meridionale, en Crimee el sur le bords de la
mer d'Azoff Cons/antinopole el sur quelques parties de 1'Assie Alineure, en Syrie, en Palestine elen Egypte, Paris, Ladvocat, 1837, voi.
1-IV. (1 oyage ... ).
17
Nicolae Bocşan. Observateurs francais sur les confim mi/itaires autrichiens, în voi. The Aus/rian military border. It spolitica/
and cultural impact, Iaşi. 1994, p. 10-11.
18
"On accuse les Valaques d'une foule de vices: mais ces hommes dont on condamne la paresse et la pauvrete qui en est la suite,
partagerontleur pain de mad's avec l'inconnu qui frappera a leur porte, et ils iront a deux lieues de leur chaumiere placer a l'ombre un
vase empli d'eau pour le voyageur qui peut passer", Auguste de Gerando, La Transylvanie ... voi. II, p. 278.
19
Ibidem, voi. 1, p. 396.
20
Ibidem, p. 398.
14

15
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provinciei a fost perceput şi explicat la modul simplist de francezi. Considerând populaţia Transilvaniei ca pe un
monument însufleţit al mişcării pe care secolele au imprimat-o diverselor popoare, mareşalul Marmont scria că
nicăieri în lume nu se găseşte un amestec asemănător al raselor: învingători, învinşi şi colonişti cu origine incertă
şi istorie necunoscută . Viziunea lui Gerando este întrucâtva asemănătoare când susţinea că saşii au o poziţie
distinctă in Transilvania deoarece ei nu au cucerit pământul ca şi ungurii şi nu au decăzut de atunci ca şi valahii
Nefiind nici lnvingători şi nici învinşi ei sunt supuşi ai regalităţii. Aşadar, în opinia unor francezi ungurii şi
fracţiunea lor secuii reprezintă naţiunea cuceritoare şi victorioasă în detrimentul românilor care şi-au pierdut
drepturile politice ca urmare a cuceririi teritoriului lor.
Conflictele dintre comunităţile din acest spaţiu de-a lungul istoriei, relaţiile încordate generate de cele mai
diverse cauze vor alimenta şi colora percepţiile francezilor. Chiar şi observaţiile cu caracter şi pretenţie de
neutralitate. ca şi cele pretins ştiinţifice conţin prejudecăţile proprii observatorului. Este cazul lui Gerando a cărui
tendinţă partizană în favoarea ungurilor este pusă pe seama căsătoriei sale cu o contesă Teleki 22 Făcând un excurs
istoric al provinciei el se opreşte la momentul Mihai Viteazul tocmai pentru a evidenţia cruzimea voievodului şi a
valahilor care. considera el, au jefuit ţara, au profanat mormintele de la Alba Iulia şi au spânzurat preoţii în
biserici. După toate acestea, încheie autorul, el şi-a primit răsplata pentru faptele sale fiind asasinat la Turda, iar
ungurii pentru a se răzbuna i-au scris pe mormânt în latină un epitaf satiric care a facut să râdă toată ţara
Gerando a călătorit în Transilvania în 1841 tocmai în perioada disputelor dietale dintre unguri şi saşi în
problema limbii. În faţa tendinţelor majorităţii nobiliare de a impune limba maghiară în textele de legi, deputaţii
saşi se menţin pe poziţiile status-quoului 2 ~. Disputele dintre cele două etnii în problema limbii îi prilejuiesc lui
Gerando consideraţii despre firea saşilor. Astfel, saşii sunt priviţi ca şi o naţiune certăreaţă fără un motiv anume şi
taxaţi pentru faptul că uită adesea că sunt cetăţenii unei patrii noi. Arătând apoi că ungurii au respins influenţa
germană, el concluziona că simpatia lor pentru Franţa îi face să vadă cu iritare o mică Germanie instalată în
mijlocul lor. Opoziţia saşilor mereu puşi pe ceartă faţă de proiectul de lege este considerată o dezagreabilă şicană.
El critică atitudinea întregii etnii germane care a primit în triumf deputaţii dietali şi i-a numit bravii apărători ai
saşilor. Însuşi autorul ţine să relateze în monografia amintită lecţia de civism pe care i-a dat-o unui tâmplar sas în
Braşov care s-ar fi prefacut că nu înţelege când i se vorbeşte în ungureşte
Luările de poziţie franceze în problematica generală a populaţiilor din Transilvania tind să pună în evidenţă
şi maniera în care fiecare etnie îşi păstrează pecetea originii şi mai ales cât de puternic este temperamentul fiecăreia
de a rămâne fidelă moravurilor şi costumelor purtate de strămoşi. Această grijă deosebită pentru păstrarea purităţii
rasei îi pare mareşalului Marmont însăşi garanţia păstrării societăţii. El arăta că împărţirea pământului între unguri,
secui şi saşi s-a facut din cauza argumentelor naţionale. Astfel un ungur, secui sau român nu se poate stabili decât
cu permisiunea saşilor pe pământullor 26 . Gerando susţinea că în Ungaria propriu-zisă germanii sunt în pericol din
zi în zi de a fi maghiarizaţi, dar aici în Transilvania şi-au păstrat neatinsă naţionalitatea tocmai datorită teritoriului
lor distinct. Pentru a fi mai convingător dă exemplul unui sat săsesc al cărui locuitori amestecându-se cu restul
populaţiei au devenit unguri sau români. În continuare, vorbind despre secui, autorul le elogiază orgoliul naţional
datorită faptului că o femeie din această rasă nu s-ar căsători niciodată cu un român din rasa vecină şi nu ar vorbi
21

23

25

21

Toyage . . voi. 1, p. 136.
La scurt timp după apariţia

lucrării lui Gerando despre Transilvania, G. Sarit critica intr-o serie de articole din '"Foaie pentru
minte. inimă şi literatură'' aserţiunile tendenţioase ale autorului despre românii de aici şi le pune pe seama influenţei Yenite dinspre rudele
sale nemeşii unguri. Vezi G. Bariţ şi contemporanii săi, Buc. 1973, voi. I, p.l05 : Idem, voi. III, Buc .. 1976, p. 85.
23
Auguste de Gerando. La Transylvanie ... voi. II, p. 23.
2
' Ladislau Gyemant. op.cit., p. 202-204.
25
"Le Saxon comprit sans peine qu'il n'avait pas affaire avec un compatriote, et, prenant un air superbe repondit en langue
magyare, avec un mouvement d'epaules fort energique, qu'il ne comprenait pas. C'etait blesser t la fois mes prelentions de linguistc et
mes sympathies hongroises, outre que le mouvement d'epaules ne pouvait rester impuni. Aussi lui administrai-je lcstement la tres legere
correction que meritait sourtout son irreverence t 1' endroit des fils d' Arpad. Des lors nous nous entendimes parfaitement, et j 'eus la
satisfaction de le voir repondre avec une precision admirable"; Auguste de Gerando, La Transy/vanie .. . voi. II, p. 67.
26
Toyage . voi. I, p. 138-139.
22
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o limbă străină. În privinţa limbii un ungur şi un sas pentru a se înţelege folosesc limba română, arăta autorul,
considerând că printre secui românii îşi pierd limba şi naţionalitatea. Dacă în comitate populaţia românească o
absoarbe pe cea ungurească, în ţinutul secuilor întâlnim un număr de secui de religie greacă care sunt români
deznaţionalizaţi conchide eF 7.
Care ar fi în linii generale imaginea societăţii transilvane în ochii francezilor în cele două decenii
premergătoare revoluţiei paşoptiste? În primul rând, desigur, caracteristica provinciei este puternica atomizare a
populaţiei în comunităţi etnice închise. Apoi, modelul oferit de textele franceze presupune un teritoriu fragmentat
în trei pe criterii naţionale: comitatele nobiliare, ţinuturile saşilor şi secuilor. În sfarşit, tot teritoriul este locuit de
români, o ··majoritate marginală" puternic consolidată prin tradiţii şi limbă care poartă pecetea grandorii romane.
Permanentele dispute între comunităţile etnice, cu deosebire între unguri şi saşi sau unguri şi români, întregesc
tabloul unei societăţi a învinşilor, învingătorilor şi alogenilor. Modelul acesta riguros etnic este completat în cazul
oraşului transilvan şi de o ierarhizare socială pe care am putea-o considera întrucâtva asemănătoare vechiului
regim francez. Iată cum descria Hippolyte despre populaţia Clujului în 1846: "Ungurii alcătuiesc nobilimea,
germanii burghezia comercială, iar valahii majoritatea populaţiei muncitoare. Fiecare din aceste rase având drepturi
diferite locuieşte separat şi trăieşte la depărtare cel puţin din punct de vedere moral; valahii din pricina dispreţului
nedrept cu care sunt priviţi de către unguri şi saşi" 28

FRENCH OBSERVERS ABOUT TRANSYLVANIAN NATIONALITIES UPTO 1848
(Abstract)

This paper's aim is to reveal the image ofTransylvania society for French. The characteristic ofthe province
is the concentration of the people in ethnic communities the model offered by French texts revealed a territory
divided into three according national criteria: mobility districts, "saşi" and "secui". Finally, the Romanians are
everywhere, "an unimportant majority" strengthened by tradition and language and Eatring the Roman grandeur
the permanent dispute between ethnic communities especially between Hungaries ·and "Saşi" or Hungarian
Romani an, gave a panoramic for conquerors defeated and strangers. This model is completed by a social hierarchy
resembling to the ancient French regime. In 1846 Hippolyte stated about Cluj populations: "The Hungarian - the
nobility, Germans - conunercial bourgoise, and "valahii" the working people - majority. Each of them having
different rights, living separately, hru:ing different moral points of view; "valahii" are despised unjustly by the
others".

17
28

Auguste de Gerando. La Transylvanie ... , voi. II, p. 170.
Ion Breazu, Hippoyte Desprez, Prin Ardea/1846. O descriere de călătorie necunoscută, în ·'Patria", XIII, nr. 63, 20 mart. 1931.
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La Transylvanie
et
ses nationalites ala fin de la Premiere Guerre
Adrian IVAN

Au-dela des forces militaires, humaines, economiques et politiques engagees, la guerre de 1914 a 1918 a
favorise, pour certaines nationalites le triomphe du principe des nationalites avec son corollaire, l'autodetermination
nationale.
Au debut du conflit la dissolution de la monarchie danubienne etait une idee assez vague et peu de personnes
appartenant aux nationalites pensaient a cette chose. Quant aux Roumains, qui reussiront a accomplir leur union
:1vec le royaume de Roumanie en 1918, ils ont agi differemment face aux defis de la grande guerre. Il y avait en
·1 ransylvanie une elite politique roumaine qui est reste sur place et qui acceptera les decisions militaires et politiques
de 1' Autriche-Hongrie, a 1' exception de quelques personnalites parmi lesquelles Octavian Goga et Vasile Lucaciu
etc. Ceux-ci vont quitter le pays pour aller en Roumanie ou dans les pays de I'Entente.
L' entree de la Roumanie dans la guerre en 1916, la propagande unioniste qui se developpe maintenant a
determine chez les Roumains transylvanians un dilemme entre le sentiment national qui caracterise une partie de
l'intelligentsia qui milite pour l'union avec le royaume de Roumanie et le patriotisme dynastique, la fidelite
envers l'empereur-roi de 1' Autriche-Hongrie. On ne vajamais savoir ce qui a engendre la reactiQJ1 antiroumaine
de l'eveque orthodoxe Vasile Mangra de Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt). 1
L' annee 1916 est bien connue par les manifestations sociales, surtout ouvrieres et paysannes a cause de la
diminution des salaires et de la penurie des produits alimentaires de sorte que par 1' eveil du sentiment national
aux certains niveaux des nationalites. ~ Il y avait tout une serie de greves et de mouvements paysans, surtout que
ceux de Transylvanie supportaient une grande partie des fardeaux de la guerre_3 C' est une attitude normale pendant
un conflit sans qu'on puisse, pour autant dire qu'il s'agit d'une revolution nationale qui avait pour but d'annuler
les fondements de I'Etat existant, comme laissait a comprendre l'historiographie nationaliste.
Jusqu'en 1918le discours politique des Roumains s'etait centre sur )'idee de )'autonomie de la Transylvanie
dans les cadres de l'empire autrichien. Les aspirations nationalistes d'une elite politique et intellectuelle consciente
de l'importance du moment favorable de la fin de la guerre ont ete encouragees par les idees du President Wilson.
Selon certains historiens parmi lesquels Keith Hitchins, l'entree des Etats-Unis dans la guerre est la consequence
d'une politique exterieure americaine qui transferait «le moralisme et l'idealisme d'un mouvement progressiste
de la politique interieure a la sphere internationale» 4 . A notre avis, l'idealisme de Wilson, clairement exprime
dans son discours de 8 janvier 1918( les celebres quatorze points) a servi au pragmatisme americain, qui avait
pour but la conquete d'une place sur la scene internationale, dominee jusqu'a la Premiere Guerre Mondiale, par
Ioan Clopo~el, Revolutia din1918 si unirea Ardealului cu România [La rcvolution de 1918 et l'union de la Transvlvanie avcc
la Roumanicj. Cluj, 1926.
·
' Pascu Stefan, Faurirea statului national unitar român [L'cdification de !'Elat national unitairc roumain], voi. II. Bucuresti,
1983, pp. 75-76.
1
Ibidem.
·l KeithHitchins, Constiinta nationala si actiune politica la Românii din Transilvania 1868-1918, voi. II, Cltţj-Napoca, 1992, p. 168.
1
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les puissances europeennes. De ce point de vue, les vreux des nationalites de 1' Autriche-Hongrie etaient pris en
compte dans la mesure ou, 1' Amerique voulait accelerer la fin de la guerre, ce qui supposait, au moins, dans la
pensee de ses leaders, une separation entre 1' Autriche-Hongrie et 1' Allemagne' Cette attitude explique bien le
point 1O«des quatorze points» qui insistait sur un developpement autonome des peuples de 1' Autriche-Hongrie,
ce qui ne signifiait pas une dissolution de celle-ci6 .
L'hesitation du president americain peut avoir plusieurs raisons: d'une part l'Autriche-Hongrie constituait
un facteur d'equilibre dans !'Europe et de l'autre part ses provinces etaient liees entre elles du point de vue
economique, Wilson et ses collaborateurs n' etaient pas surs que de petits Etats successeurs pouvaient remplir sa
disparition. La position de Wilson vis-ă.-vis de 1' empire austro-hongrois a change ă. partir de 1' ete 1918, surtout
sous l'intluence du secretaire d'Etat des Etats-Unis, Robert Lansing 7 Celui-ci considerait que le maintien de
1' Autriche-Hongrie dans ses frontieres etait impossible surtout que celle-ci perpetuerait une relation artificielle
entre ses nationalites, qui n' etaient pas des amies, ce qui pouvait causer des divergences dommageables pour une
paix stable8 Dans le Memorandum de 1O mai 1918, synthese de ses opinions, Robert Lansing a determine
Wilson ă. mener une politique qui soutiendra la dissolution de I'Autriche-Hongrie et l'autodetermination des
nationalites"
Pendant 1'automne de 1918, Lansing et ses conseillers ont formule les declarations politiques concernant
1'autodetermination nationale des Roumains et des Slaves de Sud 10 . Par la suite, ils ont accepte l'union de la
Transylvanie ala Roumanie et ils ont suggere un referendum des Roumains de la Transylvanie, qui devait legitimer
leur optioni; La declaration de Alexandru Vai da-Voevod dans le Parlement de Budapest (1 8 octobre 1918) sur le
principe d'autodetermination nationale chez les Roumains de la Transylvanie a accelere la decision favorable de
l'administration americaine ă. partir du 1cr novembre 1918 ă.l'unite nationale des Roumains. 12
A cote des principes wilsonniens qui visaient la creation d'un nouvel ordre politico-economique international
dans lequelles Etats-Unis devaient avo.ir une place importante, la victoire de l'Entente allait frayer le chemin des
elites roumains dans la fondation de I'Etat-nation.
La question des nationalites en Transylvanie a retenu l'attention des cercles diplomatiques d'une part et de
l'autre dans le contlit de 1914-1918. Les dirigeants allemands ont insiste tant au pres de Fran~ois-Joseph, qu 'aupres
de Charles J<'pour convaincre le gouvernement hongrois ă. avoir une attitude plus ouverte face aux revendications
des nationalites. 13 1' Allemagne, qui voulait attirer la Roumanie de sa part, a reussi a convaincre le Premier
Ministre hongrois Istvăn Tisza ă. mener une politique de conciliation avec les leaders religieux des Roumains et
d'offrir ă. ceux-ci des droits culturels et l'amnistie des prisonniers politiques. 14 Le clerge roumain de la Transylvanie
etait favorable ă. ces propositions, mais celles-ci ont ete refusees par Ies cercles officiels de Bucarest 15 La panicipation
de la Roumanie ă. la guerre ă. cote de I'Entente et son incursion en Transylvanie a reussi aentraîner de la pan du
gouvernement Tisza des positions intlexibles face aux Roumains transylvanians et face aux nationalites en general.
Le projet de reforme electorale de 21 decembre 1917 etait assez restrictifl 6 La conference organisee par
comte lstvan Bethlen ă. Cluj (Kolozsvar) le 9 fevrier 1918 avec les deputes de Ia Transylvanie et des autres
hommes politiques a decide d'accorder le droit de vote tout d'abord a ceux-ci qui savaient ecrire et parter en
5
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Ibidem.
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hongrois, pour le reste imposant un cens assez e!eve 17 . Les leaders des Roumains ont ete mecontentes aussi par la
politique du gouvernement hongrois, acreer les dites «zones culturelles», defavorables aux ecoles confessionnelles 18
Simultanement, le regime hongrois en Transylvanie va intensifier les actions policieres pour faire face aux
mouvements paysans et ouvriers qui connaissaient un essor sans precedent a 1' automne de 1918. Quant aux
actions ouvrieres et paysannes, il faut preciser que celles-ci reclamaient des droits sociaux et economiques et
rarement des droits politiques ou nationaux 19 Les ouvriers et les paysans seront entraînes dans mouvement national
apres la dissolution de 1' Autriche-Hongrie, quand ceux-ci avaient besoine d'une autorite politique 20 Sans doute,
!'elite politique roumaine comme des autres elites de l'empire dualiste a essaye de manipuler et de mobiliser la
masse paysanne pour un objectif politique et national, mais nous croyons que la participation de ceux-ci aux
mouvements d'automne et d'hiver 1918 ne rut que dans une petite mesure la consequence d'une conscience
collective tres forte, vu leur possibilite restreinte du point de vue de la reception d'un discours de la solidarite
nationale.
L' intelligentsia roumaine de la Transylvanie a ete aidee dans ses demarches par les manifestations du
Conseil National Roumain qui s' etait constitue aParis, le 12 octobre 1918 pour defendre au pres des gouvernements
allies et devant 1' opinion publique mondiale les interets des Roumains 21 .
La France a reconnu officiellement le Conseil National Roumain dans la meme jour de sa naissance, quand
a Oradea les leaders du Parti National Roumain ont reclame le droit de la nationalite roumaine de provinces
hongroises de disposer d' elle-meme 22 En meme temps, dans un climat de fievre et d' exaltation, le comite executif
du parti national roumain a defini ses nouveaux objectifs: l'independance, l'union librement consentie avec
Bucarest 2'
L'attitude des Roumains et des autres nationalites a determine l'empereur Charles Icr de Habsbourg aparter
les pourparlers avec leurs representants, de sorte que le 16 octobre 1918 la monarchie autrichienne lan9a le
document «A mes peuples fide!eS>>, par lequell' empereur accorda aux nationalites la possibilite de developper
leur vie nationale al'interieur d'un Etat federaJ2~. Les peuples constitues en communautes politiques sur de criteres
federaux , etaient appeles acollaborer par leurs conseils nationaux ala grande reuvre de fonder une «federation
des peuples libres» 25 .
Le programme du Conseil National Roumain a ete fait connu au Parlement de Budapest, le 18 octobre
1918 quand Alexandru Vai da-Voievod, 1'un des huit deputes roumains a lu le document qui exprimait la resolution
de la nation roumaine de realiser son aspiration a«l'entiere liberte nationale» 26 C'est le document qui deniait au
Parlement hongrois le droit de la representer 27 .
Par la suite, chaque nationali te de Transylvanie a organise des conseils nationaux. Les Roumains representes
par le Parti National Roumain et la section roumaine du «Parti social-democrate Hongrois» fonderont le Conseil
National Roumain Central (31 octobre 1918) 28 .
Le comte Mihaly Karolyi, le leader des hommes politiques hongrois qui croyaient que la Hongrie pouvait
etre sauvee par une politique en faveur des nationalites a constitue le 25 octobre 1918 le Conseil National Hongrois
qui a agi comme un contre-gouvernement, en contribuant decisivement ala chute du regime Wekerle le 31 octobre 29 .
17

Ibidem.
Ibidem.
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Arrive au pouvoir, Mihăly Kărolyi, «le comte rouge» comme l'appelait a l'epoque a cause de ses decisions
sociales, a reconnu l'autorite du Comite executif du Conseil National Roumain Central, qui siegeait aArad pour
representer les Roumains de Hongrie et a envoye son ministre des nationalites, Oszkăr Jăszi, negocier avec lui 30 .
Jăszi Oszkăr a insiste pour le maintien de la Transylvanie a la Hongrie, en proposant un Etat federal,
organise en cantons tout comme la Suisse31 . Il exposa aArad un projet qui offrait le droit a1' autodetermination et
au plein pouvoir gouvernemental pour toutes les regions ou les Roumains vivaient en masses compactes ou en
majorite absolue ~. A câte de la delegation hongroise ont participe aux negociations les delegues des conseils
nationaux saxons et souabes 3 J
Mais le comite rejetais le principe de !'autonomie dans le cadre d'un Empire federal de sorte que le 11
novembre, dans un memorandum au gouvernement hongrois, il annon9a «qu'il prenait le pouvoir dans les regions
habitees par les Roumains» 34 . C' etait le debut d'un changement politique du statut des nationalites en Transylvanie.
Les Roumains d'une nationalite minoritaire (environ 1O pour cent dans la Hongrie avant 1918) vont devenir une
majorite, tandis que les Hongrois devaient s'adapter aune situation de minorite. Les Saxons n'ont pas subi un
changement radical et par la suite ils vont accepter apartir de 1919l'union de la Transylvanie ala Roumanie. Les
leaders roumains de Transylvanie ont bien compris que 1'accomplissement de l'autodetermination nationale
supposait un plebiscite par lequella population majoritaire devait se prononcer pour la separation de I'Etat hongrois
et l'union ala Roumanie. De ce point de vue 1' organisation de 1' Assemblee des Roumains de toutes les provinces
austro-hongroises ayant une majorite roumaine a ete un succes incontestable de !'elite dirigeante, de l'intelligentsia
qui a su utili ser toutes les ressources pour legitimer son option a1'unite nationale.
D'ailleurs leurs efforts ont ete encourages d'une part par l'entree de l'armee roumaine en Transylvanie
apres 1' armistice conclu entre le general Franchet d'Esperey et le Premier ministre hongrois Mihăly Kărolyi. le 13
novembre 1918 aBelgrade". qui etablissait la ligne de demarcation sur le rive Mures (Maros) en Transylvanie et
d'autre part par la dissolution de la double Monarchie a la suite d'un nombre des defaits subies et des problemes
socio-economiques tres graves.
Les hommes politiques hongrois etaient conscients de la situation critique dans laquelle, leur pays se trouvait
et ils ont essaye d'empecher l'union de la Transylvanie avec la Roumanie.
Apres la conclusio11 de la Convention d'armistice de Belgrade et apres l'echec des negociations roumainohongroises aArad ( 13-14 novembre 1918), des leaders hongrois comme Bethlen Istvăn proposent la constitution
des unites politiques hongroises ou saxonnes en Transylvanie et en Banat ou les Roumains ne representaient pas
de groupes compactes36 . Il y avait des initiatives comme la Republique Saxonne proclamee par Pal Arpăd et la
Republique de Banat de Otto Roth 37 .
Les projets hongrois et meme ceux saxons et souabes ont ete bloques par la politique mene par le Conseil
National Roumain Central qui \ oulait imposer par uneAssemblee Nationale l'union ala Roumanie. Cette assemblee
a reuni aAlba Iulia (Gyulafehervar) 1222 des delegues des conseils nationaux roumains locaux qui se sont prononces
pour l'union de la Transylvanie et des autres provinces hongroises habitees par des Roumains ala Roumanie's
Bien que, cette assemblee ait proclame des principes modernes comme: la liberte nationale pour toutes les
nationalites du pays; l'egalite de droits et la complete liberte confessionnelle; l'institution definitive d'un regime
purement democratique sur tous les terrains de la vie publique qui supposait le suffrage universel, direct, egal et
3
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Ibidem.

Gheorghe Iancu. op.cit., p. 27.
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secret, par commune et proportionnel par les deux zones; la liberte absolue de la presse, des associations et des
reunions la liberte de la propagande; une reforme agraire radicale 39 etc., l'integration de la Transylvanie, du
Banat, de la Crisana et du Maramoures dans le royaume de la Roumanie va annuler par une politique centralisatrice
menee par les leaders politiques de Bucarest, la volonte d'autonomie et de federalisme exprime par les resolutions
de Alba Iulia.
Contrairement ă. ce qui affirmait et affirme l'historiographie nationaliste presentee en ce travail «ies Roumains
de Transylvanie, malgre les oppressions et les brimades du gouvernement hongrois auxquelles ils etaient victimes
jusqu' en 1918 ne pouvaient pas renoncer ă. leur ideaux politique: 1' autonomie de la Transylvanie, meme en cadre de
la Roumanie, au moins jusqu' ă. l'integration de la province en l'Etat roumain. On peut y ajouter la decision de
1' Assemblee nationale des Roumains d'instituer un Grand Conseil National Roumain, «qui aura toute autorite pour
representer la nation roumaine, en toute circonstances et partout, devant toutes les nations du monde et pour prendre
toutes les dispositions qu' il jugera necessaires dans 1'interet de la nation» 40 qui devait jouer le râie d'un gouvernement.
Le Grand Conseil Roumain etait represente dans le plan executif par le Conseil Dirigeant ayant ă. sa tete
Iuliu Maniu.
En ce qui concerne la question des nationalites en Transylvanie-, les resolutions de 1' Assemblee de Alba
Iulia fixa comme principe !'autonomie culturelle des communautes autres que les Roumains, ainsi que «chaque
peuple sera instruit, administre et juge dans sa propre langue, par des personnes prises dans son sein, et chaque
peuple recevra le droit de representation dans les corps legislatifs et dans le gouvernement du pays,
proportionnellement au nombre des individus qui le composent»41 . Une analyse sur la protection des minorites en
Transylvanie apres 1919 va montrer en quelle mesure leurs droits ont ete respectes, mais jusqu'alors on vas' occuper
de leur situation entre 1918-1920 quand sera signe le Trai te de Trianon (4 juin 1920).
La Situation Des Minorites Nationales En Transylvanie (1918-1919). Vers Un
Systeme De Protection Des Minorites
Pour les Hongrois il etait impossible d'accepter la disparition de leur Etat historique, refusant de reconnaître
la decision de 1' Assemblee roumaine. Le Conseil National Hongrois a invoque le principe de l'autodetermination
nationale pour toutes les nationalites de la Transylvanie, en considerant qu'il y avait des zones ou les Hongrois
sont majoritaires ~. En meme temps, Oszkar Jaszi voulait arriver ă. un compromis minimum pour empecher la
dissolution totale de I'Etat hongrois, en soutenant !'idee d'une confederation qui devait etre prise en compte par la
Conference de Paix43
A câte des conseils nationaux hongrois on a ete organise un Conseil National des Sicules (fin de moins
n~vembre) d'abord ă. Marosvasarhely, puis a Cluj (Kolozsvar) qui insistait soit sur le maintien de l'integrite de
I'Etat hongrois, soit sur le droit de l'autodetermination des Hongrois4.:.
Le gouvernement hongrois contestait la legitimite des decisions de l'assemblee roumaine, en affirmant que
les Roumains ne tiennent pas compte du principe de l'autodetermination ă.l'egard des Allemands et des Hongrois
transylvanians45 . A leur avis cet argument aurait pu etre ă. la Conference de Paix un argument plaidant pour le
point de vue de Oszkar Jaszi, qui se pronon~a pour une confederation 46 .
En ignorant les decisions des Roumains, le gouvernement hongrois a nomme une Commission
gouvernementale dirigee par le professeur lstvan Apathy qui siegeait aCluj (Kolozsvar) ayant pour mission la
coordination des atfaires d'Etat en Hongrie de l'Ese 7.
4
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Insistant sur le principe de l'autodetermination, les leaders magyars soutiennent !'idee d'une reunion le 22
decembre 1918 a Cluj (Kolozsvăr), mais le general roumain Traian Mosoiu s' etait oppose en mena~ant de les
disperser avec ses canons»~ Neanmoins la reunion a eu !ieu a Cluj (Kolozsvar) ou reunirent pres de 40.000
hommes afin de se prononcer pour l'integrite de I'Etat hongrois49
Parmi eux, l'historiographie hongroise mentionne meme quelques socialistes roumains 50 Au lendemain de
la reunion hongroise, 1' armee roumaine est entre dans la viile ou elle a impose 1' etat de siege, 1' internement
politique, la censure, la bastonnade en suspendant le fonctionnement des organisations politiques ainsi que la
liberte de reunion et de deplacement 5 I Sous la pression du general fran~ais Mathias Berthelot, le professeur
Istvim Apathy, le President du Conseil National Hongrois de Transylvanie, a du accepter une nouvelle ligne de
demarcation qui depassait la ligne fixee aBelgrade52 . La presence de l'armee roumaine dans la province a engendre
des attitudes confuses, de sorte qu'il y a eu des exagerations d'une part et de l'autre.
Les professeurs hongrois de I'Universite «Ferenc J6zse5> de Cluj (Kolozsvar) ont proteste contre la cession
de cette Universite aI'Etat roumain, en refusant de preter serment de fidelite au roi Ferdinand de Hohenzollern. A
partir de ce moment les relations academiques roumano-hongroises ont ete caracterisees par des polemiques
concernant le droit historique des Roumains ou des Hongrois sur la Transylvanie 53 Les reformes agraires, scolaires
et d'autres lois vont compliquer les rapports entre les Hongrois et les Roumains en Transylvanie avant et apres le
traite de Trianon (4 juin 1920).
Quant aux Hongrois qui vont connaître le passage du statut de majorite ala minorite !'impact psychologique
a ete, sans doute, tres puissant ce qui peut expliquer dans la plupart leurs reactions revisionnistes et quelque fois
leur desir de fonder des constructions federatives.
A 1' egard les Saxons et les Suabes de Transylvanie et du Banat, leur situation etait meilleure que celle des
Hongrois parce qu'ils etaient des minoritaires tant en Transylvanie de la periode du dualisme qu'apres la guerre
quand le statut politique de la province a ete change. Les Saxons de la Transylvanie avaient une Assemblee
generale (Sachsentag) qui siegeait aSibiu (Szeben) et qui elisait un Comite Central (Zentralauschuss) 54 .
La plupart des Hongrois de la Transylvanie n'ont pas reconnu les decisions concemant l'union de la Transylvanie
ala Roumanie. Leur position s'etait manifestee par «la resistance passive» dans la vie politique, en manifestant le
meme comportement comme les Roumains au debut de la periode dualiste 55 . Cependant, il y a eu des Hongrois qui
ont conseille aleurs compatriotes d'accepter l'integration de la Transylvanie a la Roumanie. Ceux-ci ont compris
que pour le moment les nationalites transylvains devaient collaborer avec le Conseil Dirigeant roumain qui assumait
le fonction gouvemementale dans la province. Le cas du pretre reforme de Târgu-Mures (Marosvasărhely), J6zsef
T6th Jalusi est celebre. Il sollicitait ason eveque de prendre contact avec le Conseil Dirigeant, dialoguer avec ses
leaders pour administrer mieux les problemes socio-politiques et economiques de Transylvanie. 56 .
Malgre les mecontentements face aux changements politiques en Transylvanie, une partie de la nationalite
hongroise de la Transylvanie a conunence, apartir de 1919, de mener une politique active, surtout apres la fondation
du Parti Democrate des Hongrois de Transylvanie 57
8
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Les Magyars transylvanians ont participe aussi aux elections de novembre 1919 ou ils ont reussi a envoyer
8 deputes et 4 senateurs au Parlement de Bucarest 58 Le groupe parlementaire hongrois a commence sur la base
d'un programme politique des actions pour convaincre la population hongroise, qui selon les donnees statistiques
de 1919 s' elevait a 26,46% de parti ci per ala vie politique, economique et culturelle de l'Etat roumain 59 .
Les parlementaires hongrois avaient meme !'initiative de convoquer un congres national hongrois a TârguMures, qui devait se prononcer envers l'union avec la Roumanie 60 . Neanmoins, les elections de novembre 1919 a
clairement montre la reticence de la population hongroise qui selon les statistiques a refuse de participer au vote.
Dans la circonscription electorale de Aita Mare, le departement Trei Scaune, des 4.665 electeurs ont vote 75; dont
la circonscription Cluj de 5. 723 electeurs ont vote 2.089; en Huedin de 5. 91 Oelecteurs ont vote 2.145 etc. et dans
la circonscription Cristur les elections n'ont pas eu !ieu parce que les Hongrois n'ont pas du tout participe61 . Les
Hongrois qui militaient pour l'activisme politique se sont concentres autour du journal «Uj Vilag» de Cluj
(Kolozsvar) 62
La participation de la population hongroise de la Transylvanie ala vie de I'Etat national unitaire roumain
s' est intensifie apres la conclusion du Traite de Trianon (4 juin 1920)6'.
En janvier 1921les Hongrois vont fonder 1'Union Magyare, qui en 1922 deviendra le Parti National Hongrois
et qui va representer la nationali te hongroise dans le parlement de Bucarest de 1' entre-deux guerres mondiales En
conclusion. l'integration des Hongrois de Transylvanie dans l'Etat roumain a connu un processus lent qui allait
de la resistance passive a l'activisme politique, sans pouvoir affirmer pour autant que ceux-ci ont accepte les
condition d'une minorite nationale a l'interieur d'un Etat, consideree trop centralise.
La position des Saxons a ete differente par rap port celle des Hongrois, bien que au debut de 1918 ceux-ci se
pronont;:assent encore pour l'integrite de l'Etat hongrois. Le Comite Saxon du pays de Bârsa a adopte, le 25
octobre 1918, un «Memoire» concernant la nouvelle orientation politique des Saxons qui devaient etre envoye
aux deputes saxons du Parlement hongrois. 64 Le «Memoire» exprimait «ia loyaute traditionnelle vis-a-vis de la
patrie» et demandaient « la possibilite du developpement libre pour chaque peuple dans les frontieres de I'Etat» 6s
Conformement au «Memoire», les deputes des Saxons devaient quitter le parti dans lequel avaient active pour
fonder «le Parti du Peuple Allemand-Saxon de Hongrie» 66 Les propositions des Saxons de Brasov (Tara Bârsei)
ont ete presque en totalite adoptees par le Comite Central Saxon qui a ete elargi a partir du 29 octobre 1918, en
devenant, le 11 novembre, le Conseil National Saxon67 . Quelques jours avant la fondation du Conseil National
Saxon, le depute Rudolf Brandsch, l'un des deputes allemands dans le Parlement de Budapest a insiste sur la
fidelite des Saxons envers l'Etat hongrois, en considerant que dans le cas ou «les Saxons du Sud, les Roumains et
le Slovaques acqueraient, sur la base du droit de l'autodetermination [... ]!'autonomie, celle-ci va influencer la vie
des Allemands sur ces territoires» 68 . La position des Saxons a ete semblable avec celle adoptee par ceux-ci au
debut du dualisme. Ils avaient peur de perd re leurs droits obtenus par leur compromis avec 1' elite magyare, ce qui
explique leur attitude. Leur opinion va changer apres la defaite de 1' Autriche-Hongrie quand les autorites hongroises
ont perdu l'autorite en Transylvanie et les Saxons seront obliges de creer des conseils et gardes nationales formees
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par des militaires â peine arrives du fronf 9. Ces gardes et conseils ont collabore avec les Roumains, surtout que
ceux-ci avaient la mission de garder l'ordre dans les villages et dans les villes de Transylvanie70 . Les Saxons ont
entretenu de bonnes relations avec le «Senat National Roumain»( un conseil des Roumains) de Cluj (Kolozsvar)
dirige par Amos Frâncu, surtout que le leader roumain soutenait «l'egalite nationale de tous les habitants» de la
Transylvanie71 . Simultanement â la creation du Conseil National Saxon, les deputes allemands de Budapest ont
organise, le l O novembre 1918 le Conseil National Allemand de Hongrie qui avait parmi ses leaders: Rudolf
Brandsch, partisan du maintien de I'Etat hongrois, meme dans la nouvelle formule republicaine de Mihaly Karolyi 72
Les Saxons ont participe aux negociations portees entre le Conseil National Roumain Central et le
gouvernement hongrois de Arad, le 13-15 novembre 1918, en demandant par leur representant Emil Neugeboren
la defense de leur culture, de leurs richesses nationales, le droit d' etre representes au parlement du pays et la
possibilite de conserver les droits de leur «Universitas» 73 Le depute saxon a laisse quand meme â comprendre
que les Saxons resteront fideles â leur patrie, c'est-â-dire â I'Etat hongrois. La position de Emil Neugeboren a
Arad a mecontente !'elite saxonne de Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt) qui etait de plus en plus convaincue que
1' autonomie culturelle, demande essentielle pour les nationalites va devenir comme 1' affirmait Rudolf Brandsch
«une Joi mondiale» 74 A notre avis, les Saxons etaient conscients des changements produits en Europe et de la
position favorable acquise par les Roumains â la suite de la victoire de l'Entente et de 1' entree de 1' armee roumaine
en Transylvanie.
Les promesses faites par les dirigeants roumains aux leaders saxons concernant !'autonomie culturelle ont
change leur avis â l'egard de l'integration dans l'Etat roumain. Les pourparlers de Budapest entre les delegues du
Conseil National Roumain Central et le Conseil National Allemand de Hongrie ont commence le 20 novembre
1918 Les representants des Allemands ont propose comme base des discussions les decisions du Conseil National
Allemand de 1O novembre 1918 sur l'autodetermination, !'autonomie culturelle illimitee et la protection des
minorites etc. 75
Les Roumains ont accepte ces propositions ce qui a entraîne la neutralite du Comite Central Saxon dans la
question concernant l'appartenance politique de la Transylvanie. Cependant, il y avait des cas quand des Saxons
ont negocie parallelement tant avec les Roumains que avec les Sicules et les cercles gouvernementaux de Budapest 76
Avant le 1<' decembre 1918, loraque les Roumains decident l'union â la Roumanie, aBudapest les delegues des
Saxons, envoyes pour demander de 1' argent pour les institutions saxonnes de Transylvanie ont ete contactes par
deux Si cules qui voulaient les rallier â 1'organisation d'un plebiscite concemant 1" appartenance dela Transylvanie 77
Les deux Si cules ont assure que le gouvernement hongrois va aider financierement cette actionn Les representantes
des Saxons n'ont pas repondu ala proposition, mais pour etre surs ceux-ci ont consulte les cercles gouvernementaux
de Budapest, qui ne l'ont pas confirme9 .
Leur desir d' obtenir une autonomie plus Iarge les determinaient â mener des negociations paralleles, de
sorte que le 28 novembre, ils portaient des discussions avec Iuliu Maniu, l'un des leaders des Roumains qui a
accepte seulement une autonomie administrative, avec la precision que celle-ci va etre reglee par une loi
constitutionnelle80 .
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Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem. p. 26.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 27.
74
Apud,Vasile Ciobanu, op.cit., p. 28.
75
Ibidem, p. 30.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 31.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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En meme temp, ils ont proteste contre le projet soutenu de Vasile Goldis d' etablir le siege du gouvernement
roumain de Transylvanie a Sibiu (Hermanstadt, Nagyszeben), viile consideree tres importante du point de vue du
maintien de !'autonomie saxonne 8'- Meme apres l'assemblee de Alba Iulia, certains leaders saxons ont maintenu
des liens avec le gouvernement hongrois, en affirmant plusieurs fois qu'ils attendaient les decisions de la Conference
de Paix concernant le statut politico-international de la Transylvanie . Neanmoins, apartir du 1er janvier 1919, les
delegues des Saxons ont negocie avec le Conseil Dirigeant roumain leur statut en Transylvanie. A la suite des
pourparlers, les Saxons ont obtenu la promesse de la garantie de la liberte et 1' egalite nationale, en precisant que
les comitas seront maintenus comme des unites administratives et les fonctionnaires publiques seront recrutes
parmi toutes les ethnies selon le principe de la proportionnalite 82
Ils ont discute aussi 1' autonomie saxonne, 1'utilisation de la langue maternelle, de l'integration des officiers
saxons dans l'armee roumaine etc. n Il est tout afait evident que les promesses de Iuliu Maniu dans sa qualite de
President du Conseil Dirigeant de Transylvanie a accelere la reunion des Saxons a Mediaş, le 8 janvier 1919 qui
reconnaissait l'union de la Transylvanie a la Roumanie comme un fait accompli. Leur decision avaient pour
raison 1' autonomie promise et les garanties offertes par la Resolution de 1' Assemblee roumaine de Alba Iulia
(Gyulafehervar), qui accordait une autonomie culturelle aux nationalites 84 . Leur adhesion al'union avec la Grande
Roumanie a engendre chez eux une position differente par rapport aux Hongrois, de sorte qu'ils se sont integre
rapidement aux nouvelles structures politiques, economiques de l'Etat roumain, sans pouvoir affirmer pour autant
qu'il n'a pas existe des confrontations entre le gouvernement roumain et la minorite saxonne, surtout pour la
defence des droits scolaires.
L'Etat-Nation Et Les Minorites Apres La Premiere Guerre Mondiale. Quelques Considerations sur
La Mise En Place D'Un Systeme De Protection Des Minorites
Mal gre le desir des Roumains de Transylvanie de con server 1' autonomie politique et culturelle des provinces
ex-hongroises en cadre de l'Etat roumain, la nouvelle construction etatique commencee en Roumanie apres 1918
etait regie par urie logique centralisatrice qui visait une homogeneisation du point de vue administratif, politique
et economique. Par la suite, ce type d'Etat comme celui patronne par 1' Autriche-Hongrie dans sa part
«Transleithanie», en depit de quelques engagements assumes par les traites de la Paix a ignore le desir des
nationalites de garder leur identite, au moins culturelle.
La Conference de Paix de Paris (1919-1920) et le systeme des traites, mis en place par elle a reduit le
nombre des minorites ethniques, sans resoudre le probleme. 35 Le principe de 1' autodetermination nationale a ete
invoque par tous les mouvements nationaux, soit des pays vainqueurs, soit des pays vaincus, mais le nouvel ordre
mondial qui venait des' etablir a neglige les problemes des communautes ethniques dans plusieurs Etats. On peut
citer quelques cas comme ceux des Allemands des Sudettes, de la Pologne et meme de 1' Autriche et en meme
temps des Hongrois de la Slovaquie, de la Yougoslavie et de la Transylvanie. En fait, tous les Etats successeurs de
1' Autriche-Hongrie comprenaient des nationalites. Malheureusement, la nouvelle architecture geopolitique de
!'Europe apres la Premiere Guerre mondiale a satisfait seulement une partie des nationalites. Du ce point de vue
la Roumanie ne faisait pas exception; environ 28% du total des citoyens roumains appartenaient aux nationalites,
parmi lesquels 7,9% etaient Hongrois, 4,1% Allemands, 4% Juifs, 3,2% Ruthens et Ukrainiens, 2,3% Russes,
2% Bulgares, 1,5% Tziganes, 0,9% Turcs etc. 86 Conformement aux donnees statistiques de 1919, en Transylvanie
la structure ethnique comptait 57,12% Roumains, 26,46% Hongrois, 9,87% Allemands, 3"28% Juifs et 3,27%
autres nationalites 87 .
Ibidem, p. 33.
Ibidem.
83
Ibidem, p. 37.
8
' Voir le texte de la Dtklaration de 1'Asse1izblee generale des Germano-Saxons de Transylvanie concern ani leur adhesion a
l'umon avec la Grande Roumanie in Ioan SCURTU, et Liviu BOARI, (sous la dir ... ), Minoritătile nationale ... , op.cil., p. 126-129.
85
Pablo de Azcarate, La Societe des Nations et la protection des minoriles, Geneve, Dotation Carnegie, 1969, p. Il.
86
Ioan Scurtu el Li\iu Boari, (sous la dir ... ), Minoritălile nationale... , op.cit., p. 27.
s; Ibidem.
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L'integration des nationalites aI'Etat roumain a ete un processus complexe marque non seulement par des
elt~ments positifs. mais aussi par des moments tendus. La politique legislative qui visait la roumanisation des
structures culturelles (voir des ecoles), economiques et institutionnelles de la Transylvanie a suscite la resistance,
surtout des Hongrois, mais aussi des Allemands (Saxons, Suabes). Si les Allemands voulaient conserver leur
statut autonome en cadre d'un nouveau Etat national unitaire, les Hongrois ont accepte difficilement la dissolution
de la double monarchie et leur «resistance passive» etait renforcee par les liens affectifs avec leur mere-patrie, la
Hongrie 88
La legislation socio-economique necessaire aux institutions centrales de 1'Etat roumain pour accomplir
leur tâche de creer une Grande Roumanie homogene du point de vue national a engendre beaucoup des
mecontentements, en constituant une veri table source de conflits entre 1'Etat roumain et ses nationalites (minorites
nationales apres 1919). La plus contestee reforme a ete celle agraire qui a declenche le celebre proces des
«0ptants» 89 .
Le grand enjeu pour les Etats-nation, crees apres la Premiere Guerre mondiale a ete celui de 1' eff011 de
concilier !'idee d'une construction etatique regie par une logique herderienne, centralisatrice base sur une nation
majoritaire avec un systeme de protection des minorites assume par les Etats successeurs de 1'Autriche-Hongrie.
Pour ce qui est de la Roumanie, celle-ci s' etait engagee, par le trai te signe en decembre 1919, a accorder aux
minorites nationales des droits speciaux parmi lesquels: le droit d'option (art. 4,5), le droit d'user librement de
leur langue maternelle, non seulement dans les relations privees, mais aussi dans le commerce, les reunions
publiques, les assemblees culturelles, la presse et les publications de toutes so11es, les tribunaux, dans les ecoles
primaires (art 8,9), le droit de recevoir une partie du budget (art.10) et !'autonomie scolaire et religieuse pour les
conununautes sicules et saxonnes de Transylvanie (art. 11)90 .
Les traites concernant la protection des minorites vont constituer la base juridique a partir de laquelle, la
Societe des Nations va construire le systeme de protection des minorites de race, de langue et de religion.

Voir le livre d' Andre Liebich. Les minorites nationales en Europe Centrale et Orientale. Geneve, Geeorg Editeur, 1997, p. 83
ou l'auteur souligne le lien affectif extremement fort existent entre les Hongrois de la Transylvanie et ceux de la Hongrie et d'ailleurs.
89 Il s'a git des aristocrats magyars qui onl pcrdu leurs proprietes foncieres â la suite de la rcfonne agraire en Roumanie. En meme
temps, ils ont opte pour la citoyenne,te hongroise, ayant ce droit par le traite signe entre la Roumanie et la Hongrie concernant la
protection des minorites de race, de langue el de rcligion (9 decembre 1919).
90
Voir le te:-.1e du trai te entre les Puissances alliees el associees d'une par eli' Aulriche d'aulre part, conclu â Saint-Gennain-enLaye, le 10 septembre 1919 el signc par le Gouvernemenl roumain le 9 decembre 1919. par lequc1 celui-ci a ratifie l'union de la
Bucovine â la Roumanie; previsions relatives aux minorites, specifies dans le Traite de Paix el Jozsef. Galantai, 1/1e Paris Peace
Conference (1919-1920) in Protection of the Minori/ies, in Elhn.icity and Sociely in Hungary (ed. by Ferencz Glatz), 2, Budapest,
AkademiainKiad6,1990, pp. 303-319
88
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Les minorites nationales
et
la securite europeenne a la fin du XX-e siecle
Adrian Liviu IVAN

Parmi les multiples questions issues de la Premiere Guerre, celle qui a retenu l'attention des historiens
et des hommes politiques, juristes, psichologues etc., par son actualite, ainsi que par les nombreux conflits
dont elle a ete cause c' est certainement celle des minorites. La question des minorites este revenue a 1' ordre du
jour en Europe centrale et orientale, immediatement apres la fin de la Guerre froide. Cette question historique,
autrefois brulante, a dont ete mi se a 1' ecart durant la peri ode communiste, comme si elle avait ete definitivement
resolue.
La fin de la Guerre Froide qui a ete accompagne par l'effondrement de I'Union Sovietique et du bloc de
I'Est a ouvert une ere d'incertitudes et des menaces nouvelles. Il s'agit de conflits bilateraux, d'intensite
diverse, resolus en general par des moyens politiques et diplomatiques. Meme si le fond du probleme est
territorial ou economique presque tous ces antagonismes comportent une dimension national. La question des
minorites a risque et risque encore de freiner considerablement la reorganisation generale de !'Europe et la
securite du continent.
La majorite des pays de !'Est et du Sud-Est se sont engages sur la voie de la democratie, tout en adherant a
I'Etat de droit. Mais, la mesure elef de 1' engagement democratique deces pays reside dans la volonte de coexistence
de divers groupes au sein du meme Etat et dans le traitement accorde aux minorites. Au contraire a cette volonte,
a partir de 1990, aux revolutions anticommunistes de !'Europe de I'Est et du Sud-Est succeda un nationalisme
exacerbe qui a renforce la crainte d'un «total-nationalisme» 1.
Ce nationalisme a entraîne une crise de legitimite de l'Etat-nation en Europe centrale et orientale. Celui-ci
a du faire face d'une part aux defis de la transition du communisme a la democratie et 1' economie du marche et
d' autre part aux problemes des groupes sociaux specifiques qui revendiquent le droit a 1' autonomie et a 1' autogestion
ou parfois a I'independance etala souverainete. Beaucoup de specialistes sont d'accord aujourd'hui que l'Etatnation a accomplis sa mission et qu'il faut laisser la place aux communautes supranationales (voir l'Union
Europeenne), qui peuvent mieux accomplir ses tâches.
Cependant, certains Etats-nations, comme par exemple l'Yougoslavie, ont prefere de resister et meme de
riposter contre la reaction parfois violente des minorites et des peuples, contre une centralisation et une uniformite
presentes depuis trop longtemps et souvent imposees par la force. Tout le monde est d'accord que les conflits
violents qui se sont produits dans !'Europe du Sud-Est constituent une reelle menace pour la securite europeenne.
Ceux-ci ont determine la reaction de la communaute internationale et europeenne.
La reaction des organisations europeennes et internationales a ete influence par 1' attachement des Europeens
au maintien de status-quo politique et territorial et â la protection des minorites ou au droit d'ingerence proclame
par la communaute internationale face au conflit interethnique de Kossovo.
1

Marisol Touraine, Geopolitique du XIXe siecle, Editions du Seuil, 1995, p. 58
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Les caracteristiques principales du conflit entre I'Etat-nation et ses minorites nationales.
Toute question des minorites, en tout temps et en tout !ieu, reunit les memes elements: un group
numeriquement minoritaire a l'interieur d'un Etat, qui se differencie de la population majoritaire par certaines de
ses caracteristiques (culturelles, linguistiques, nationales ... ).
La question des minorites est determinee par une situation conflictuelle entre le group majoritaire et l'Etatnation en cause. Souvent d'autres acteurs sont impliques, l'Etat auquel s'apparente la minorite (L'Etat-patrie) ou
des Etats tiers. Chaque acteur concerne a sa proprie vision de la situation, qui constitue sa verite. Ce sont ces
verites multiples et souvent divergentes, ces representations subjectives d'une meme situation, qui donnent au
probleme sa physionomie et permettent de le comprendre2
Plus les perceptions sont emotionnelles, voir passionnelles, les relations entre differents acteurs sont
conflictuelles. La perception d'une menace par une minorite contre sa securite, sa survie ou son identite est source
de tension'
Puis les sources de tension sont favorisees par le nombre du groupe minoritaire, l'identification de la
minontt! au territoire sur lequel elle est regroupee, la valeur symbolique accorde par l'Etat concerne a l'espace
habite par les minorites (voir Kossovo- valeur symbolique -le territoire de la formation du peuple serbe)- c'est
un espace pour lequella minorite et I'Etat-nation concerne se disputent l'appartenance historique, le plupart du
temps en faissant reference a son peuplement original); la situation frontaliere du territoire dans lequel vit la
minorite, a la proximite immediate de l'Etat-patrie, l'existence d'un Etat-patrie (un soutien actif de celui-ci peut
etre ressenti par la minorite comme conferant a ses revendications une certaine legitimite)4 . Il peut inciter le
groupe a se montrer plus intransigeant, car il se sent plus fort. En meme temps I'Etat dans lequel vit la minorite
peut voir dans l'attitude de I'Etat-patrie une certaine hostilite, ou parfois meme une menace a sa souverainete ou
a son integrite territoriale.
Les manifestations internationales et le degre de gravite de la question des minorites sont determines par
1' etat et la structure des relations internationales en Europe des annees quatre-vingt dix.
Sous sa forme la plus grave, le probleme se pose en termes d'independance. Les situations de ce type
prenentent un risque considerable du conflit arme, ou se traduisent, par endroit, en conflits armees. Andre-Louis
Sanguin de I'Universite d' Angers affirme que certaines minorites rejettent l'alliance historique tacite avec le
gouvernement central et clament leur propre droit moral a l'autodetermination 5 Il nominalise la les Corses, les
Basques et les Hongrois de Transylvanie.
Le probleme de gravi te intermediaire, est un probleme relationnel entre 1'Etat qui abrite la minorite et
I'Etat-patrie. Il existe au niveau des relations bilaterales et ne met pas veritablement en danger les frontieres
(malgre l'importance generalement attachee de part et d'autre a !'aspect territorial de la question). La minorite,
elle meme ne revendique par le droit a l'independance. Elle est interesee seulement de garder ses droits individuels
et ou collectifs. Ces problemes sont concentres dans 1'Europe mediane et concerne des minorites de cette espace,
qui sont presque les memes de 1919 (les Hongrois de Transylvanie, de Slovaquie, de Voivodine, les Turcques de
Bulgarie, Les Albanais de Kossovo etc.).
II y a aussi Ia question de certains groups socio-ethniques qui revendiquent le respect des droits de l'homme
ou de droits speciaux (les minorites tsiganes et les minorites de !'occident europeen). Ces minorites ne constituent
pas en enjeux pour la securite du continent.
Quelles sont les solutions envisagees pour la question des minorites
La question des minorites est abordee de deux manieres differentes: dimension humaine et la dimension de
securi te.

Sylvie de le Tirilly, Alinoriles el securile en Europe in Ares, voi. XV, no. l, 1995. p. 36.
Ibidem, p. 37.
4
/bidem.
5 Andn!-Louis Sanguin, Quelles minori les pour /esque/s lerriloires.
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1. L'approche de la question des minorites dans sa dimension humaine

Il existe un ensemble de normes et de principes relatifs â la protection des minorites generalement acceptes
par les Europeens, parmi lesquels: la Declaration universelle des droits de l'homme de l'ONU (1948), le Pacte
international relatifaux droits civils et politiques (1966), !'Acte final d'Helsinki (1975), le Document de Vienne
( 1989), le Document de Copenhaga ( 1990) et la Charte de Paris (1990), la Declaration sur les droits des personnes
apparttenant aux minorites nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ( 1992), la Charte europeenne de
langues regionales ou minoritaires ( 1992), Convention-cadre pour la protection des minorites nationales ( 1 fevrier
1995, Strasbourg), convention europeenne sur la nationalite (6 novembre 1997), la Recommandation no. 1134 sur
les droits des personnes appartenant aux minorites ( 1990), la Recommandation 1201 relative â un Protocole
additionnel a la convention europeenne des droits de l'Homme, sur les droits des personnes appa11enant aux
minorites nationales, la Recommandantion no. 1300 sur la protection des droits des personnes appartenent aux
minorites ( 1996), le Recommandantion nr. 13 53 sur 1' access des minorites â 1' enseignement superieur (1998) etc.
Les documents europeennes concernant la protection des minorites composent ce que 1' on peut appeler un regime
europen de protection des minorites. Ce regime a ete accepte partiellement par la majorite des pays de !'Europe
de I'Est et du Sud-Est, mais le traitement de la question des minorites par le biais de celui-ci est illusoire parce que
cette approche prend en compte le probleme sur le seul angle des droits dont doivent ou devraient beneficier les
membres des minorites. Elle vise â traiter la question uniformement â l'interieur des Etats existant. A notre avis,
ce regime de protection des minorites rapelle l'ancien regime de la Societe des Nations et l'el.hec de celui-ci est
bien connu. Et puis les minorites se distinguent par le rapport avec l'Etat dans lequel celles-ci vivent. D'une part
il y a des minorites qui reclame l'independance (les Albanais de Kossovo, les Irlandais, les Basques etc.). D' autre
part. on connais des minorites (les Hongrois de Transylvanie) qui ont exprime leur desir de participer a une
nouvelle construction etatique dans les societes ou elles vivent.
Neanmoins, a notre avis, le regime de protection des minorites par l'elaboration de normesjuridiques peut
influencer positiveme-nt le statut des minorites nationales, si l'Etat-nations sont intt~reses. Par exemple, la demarche
des minorites pour ce que est de leur protection a reussi partiellement dans le contexte de l'integration euroatlantique des pays de !'Europe Centrale et Orientale. Par exemple; la Roumanie, la Buigarie et meme les pays de
!'Europe Centrale ont change l'attitude face aux minorites apartir du moment de leurs demandes de l'integration
al'OTAN al'Union Europeenne.
2. L'aproche de la question dans sa dimension de securite
Le monde de traitement qui procedent de cette demarche, mis au point principalement par l'OSCE et par
l'Union Europeenne, sont susceptibles d'appmier de veritables reponses â la question des minorites. En juillet
1992 aHelsinki, les Etats participants â la CSCE ont cree «une instrument de prevention des conflits au stade le
plus precoce possible, dont l'activite este entierement tournee vers la question des minorites: le Haut-Commisaire
pour les minorites nationales (HCMN). Le Haut-Commisaire doit evaluer, au regard des situations dans lesquells
sont impliquees des minorites nationales, l'existence d'un risque pour la paix et la stabilite regionales. S'il estime
qu 'il existe un risque de conflit, il declanche une alerte rapide. L' existence de HCMN est avantajeux ala fois pour
les minorites parce que cette organisme assure une regroupement d'informations ce qui lui permet une connaissance
approfondie et objective des minorites, et, les Etats reconnaissent pour la premiere fois l'existence et l'importance
d' acteurs non etatiques dans une tension ou un conflit. En meme temps, HCMN presente des garant ies d'impartialite
et il joint d'une grande consideration ce qui confere a ses remarques ou recommandation une valeur morale
importante. Il favorise aussi le rapprochement des parties sur la question et pose parfois les bases d'une future
negociation.
Malgre ses avantages, la reusite de l'action du HCMN depende de la volonte de l'Etat (sur le territoire
duquel se passe le conflit) d'accepter l'HCMN. A notre avis ses tâches sont facile â accomplir dans les Etats (la
Roumanie) qui accepte de prendre en compte la protection des minorites et difficil â realiser dans la Russie, qui
reste encore un grande puissance a la vocation imperiale.
Des con cote l'Union Europeenne, par la pression qu'elle fait peser sur les pays de !'Europe Centrale et
Orientale, joue un râie important dans le traitement de la question des minorites. Les Europeens ont mis en place,
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en 1993 une processus de negociations bilaterales et multilaterales menant a 1' etablissement, un 1995 d'un Pac te
de stabilite pour I'Europe mediane et orientale6 . Le Pacte de stabilite est une action commune des Europeens
mise en oeuvre dans le cadre de la PESC (cree par l'article J3 du Traite de Maastricht). Cette initiative est Iimitee
dans I'espace. Elle vise les pays de cette zone de )'Europe qui ont vocation adevenir membres de I'Union Europeene
Les anciens composantes de 1' ex Yougoslavie (c' est a dire les pays anciennement socialistes) et les
republiques ex-sovietiques, al'excceptation des Etats baltes ne sont pas concernees.
L'initiative du Pacte de stabilite est une reelle avancee dans la voie du traitement de la question des minorites,
elle prend en compte les problemes de minorites de PECO dans la dimension la plus sensible pour Ia securite,
c'est adire dans le cadre des relations bilaterales.
L'initiative a praduit des effets possitifs apartir de mars 1995 quand la Hongrie et la Slovaquie ont signe
(Paris) un accord de bon voisinage, dans lequel sont traitees des questions du statut des minorites et de la frontiere.
La Roumanie et la Hongrie ont signe aussi un traite en novembre 1996. On a parle meme de lancer cette Pacte
pour les Balkans pour resoudre le conflit yougoslave. Mais, la faiblesse des Europeens dans ce conflit, a incite
les Americains de faire appel ala force, justifiee par le droit d'ingerence de la communaute internationale pour
protejer les droits de l'homme au Kossovo. A notre avis c'etait un echec, qui prouve que la question des minorites
ne peut-etre resolue de cette maniere. Meme si le Pacte ne s'applique pas aux pays de I'Occident, a notre avis il a
oblige les Pays de !'Europe Centrale et Orientale aconsiderer les problemes de minorites dans le cadre plus Iarge
de la securite europeenne plutot que, comme dans une perspective purement nationale.
L'idee de l'integration regionale gagne de plus en plus du terrain. A notre avis cette approche peut donner
des solutions nouvelles a la question des minorites. Le principe de subsidiarite, qui permet aux communautes
regionales et locales I'autoadministration et l'autogestion constitue une demarche qui peut produire des effets
positifs en ce qui concerne les minorites nationales.
Les initiatives du Congres des pouvoirs locaux et regionaux de !'Europe, sous le patronage du Conseil
de !'Europe, sont de plus en plus appreciees par I'Etat-nation de la regione mediane du continent7.
L' obstacle principal dans la voie federaliste-regionaliste de 1'integrati an europeenne le constitue meme la
solution federaliste guerre populaire parmi les peuples majoritaires. En Europe de I'Est, comme en Europe
occidentale (La France) de nombreaux pays voient la federalisation commu un premier pas vers la desintegration
de I'Etat, et soup~onnent les federalistes d'etre des secessionnistes deguises. Cependant, le futur Etat europeen
sera l'un federalistes. Le probleme se pose s'il va exister une federation des Etats-nations (federales ou unitaires)
ou un Etat qui integre les regions administrees par les communautes locales.
Les revendications ethno-minoritaires peut avoir et doit avoir des effets positifs sur la nouvelle Europe du
XIXe siecle:
elles peut transformer I'Etat dans le sens d'un changement de conception du pouvoir territorial absolu
au service d'une nation mythique.
dessiner le nouveau visage de I'Europe de demain ou les societes ethno-minoritaires pouront se gerer
democratiquement en eloignant le spectre de Kossovo et son cortege de ferocites.
A notre avis la solution de la question des minorites peut etre trouvee dans la reorganisation de I'Etatnation, qui sera oblige de transferer une partie de ses competences aune federation supranationale. Du ce point de
vue, Ies minorites nationales peut devenir des cooparticipants a la construction des societes plurales ou il faut
exister des coexistences plurales. Le discours de I'UDMR, le parti de la minorite hongroise de la Transylvanie
donne un signale important. Marca Bella et ses collegues annoncent le desir des Hongrois d'etre acceptes comme
partenaires egaux â la construction politique du futur Etat-roumain.

Voir Adrian Năstase, Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor nationale, voi. 1, Bucuresti, 1998, pp. 755-757.
Voir Projet de Declarati an Federalisme, Regionalisme, Autonomie locale et minorites, Civida1e de! Friuli, 2-l-26 octobre 1996.
8 Voir, Dusan Sidjanski, L 'avenir federaliste de /'Europe, PUF, 1992.
6
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Imperiul roman în secolul 1 d.Ch .

•
Consideraţii

numismatice

şi

istorice
Vitalie BÂRCĂ

Începuturile unei noi perioade în istoria nord-vestului şi nordului Mării Negre sunt plasate la mijlocul
secolului I î.Ch., când după moartea lui Mithridates al VI-lea Eupator oraşele greceşti de pe litoralul vestic şi
nordic al Pontului Euxin şi-au intensificat contactele cu Roma. Acest eveniment a fost unul hotărâtor în evoluţia
oraşelor greceşti şi justifică pe deplin afirmaţia că acestea intră într-o nouă perioadă istorică .
Încă din vremea lui Octavianus Augustus (27 i.Ch.-14 d.Ch.), politică externă a administraţiei romane
devine tot mai activă în zona Dunării de Jos, ea ocupând de acum încolo un loc tot mai important. Multitudinea
evenimentelor ce au avut loc converg spre o revitalizare a vieţii politice şi economice la Tyras (fig.\), ceea ce ne
face să credem că odată cu sfârşitul secolului I î. Ch. - începutul secolului I d. Ch. pot fi plasate începuturile unei
noi perioade de dezvoltare economică, socială şi politică a oraşului, perioada cu particularităţi substanţial deosebite
faţă de perioada elenistică. Reinvierea vieţii în centrele antice din nordul şi vestul Mării Negre, şi a Tyras-ului, în
particular, corespunde cronologic cu activizarea politicii romane în Balcani. Începând din această vreme Roma
devine acea unică putere economică, politică şi militară capabilă să apere populaţia grecească din regiune şi să
asigure atât securitatea oraşelor, cât şi o stabilizare a situaţiei generale politico-militare, fapt de cea mai mare
importanţă unei dezvoltări economice stabile a acestora din urmă. De altfel, se poate afirma că şi Tyras-ul la
începutul secolului I d.Ch., era tot mai interesat în extinderea relaţiilor politice şi economice cu Imperiul Roman,
care-i putea garanta securitatea, implicând inevitabil şi o creştere a prosperităţii şi dezvoltării economice. Pentru
oraşul Tyras, amplasat la gurile fluviului cu acelaşi nume, datele pe care le avem la dispoziţie sunt destul de puţine
pentru secolul I d.Ch. Printre acestea, locul principal îl ocupa monedele. Deşi nu multe la număr, unele tipuri fiind
reprezentate azi printr-o singură monedă, ele totuşi contribuie în mod substanţial la o mai bună cunoaştere a
situaţiei din acest oraş grecesc.
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De obicei se consideră că după perioada lui Mithridates Eupator emisiunea de monede în oraşul Tyras
cunoaşte o întrerupere până în vremea lui Domiţian, când au reînceput emisiunile monetare ale oraşului 1. Însă Ia
o analiză mai atentă a descoperirilor şi tipurilor monetare, efectuată de unii cercetători, s-a constatat faptul că
amintita emisiune din vremea lui Domiţian a fost precedată de alte câteva tipuri de monede bătute la Tyras.
Alături de acestea, au fost folosite şi o serie de monede străine, fără o încadrare cronologică sigură în ceea ce
priveşte pătrunderea şi circulaţia lor în oraş.
Astfel, este cazul unui lot de monede ce au circulat la Tyras cu precădere în prima jumătate a secolului
1 d.Ch. şi care au fost emise de regatul odris. De la bun început trebuie să precizăm că în cea mai mare parte a lor
aceste monede sunt contramarcate. Contramărcile de pe monedele regilor odrisi au o forma ovală şi reprezintă
capul unui bărbat imberb în profil dreapta şi cu cunună de !auri pe cap. În urma analizei acestor monede, s-a ajuns
la concluzia potrivit căreia monedele au fost contramarcate de către oficialităţile oraşului Tyras 2 Afirmaţia acestor
autori se bazează pe prezenţa unor astfel de contramărci pe câteva monede emise de Tyras'. Tot în legătură cu
aceste monede, trebuie remarcat că pe nominalele mai mici există o singură contramarcă, iar pe cele mai mari câte
două . Monedele de acest tip sunt atribuite de obicei perioadei lui Rhoemetalces al II-lea, care a domnit peste o
parte a regatului odris între anii 19-36 d.Ch 5 Monedele acestui rege apar şi în unele oraşe de pe litoralul vestic al
Mării Negre, la rândullor fiind contramarcate6 Tot de la Tyras, provin mai multe monede de bronz cu numele lui
Rhoemetalces al II-lea, o parte dintre ele constituind descoperiri întâmplătoare , iar altele din descoperiri mai
recentes La Tyras a fost descoperită şi o drahmă de argint emisă în monetăria oraşului Byzantium pentru
Rhoemetalces P, când acesta a fost nevoit să caute sprijin pe teritoriul roman, cât şi o tetradrahmă a aceluiaşi oraş
cu doua contramărci una având literele CL.CAES., iar cea dea doua TYP 0 . În ceea ce priveşte perioada
contramarcării, cât şi a circulaţiei acestor monede la Tyras, se consideră că aceasta se plasează între anii 54-59
d. Ch 11 . Dacă lucrurile au stat aşa, atunci rezultă că monedele regilor odrisi au fost introduse în circulaţie şi
contramarcate mai târziu decât monedele romane de bronz ale împăratului Claudius 1, asupra cărora ne vom opri
în paginile următoare. Ar mai fi de amintit, în legătură cu regii odrisi şi fragmentul de inscripţie descoperit la
Tyras, care este datat la sfarşitul secolului I î. Ch.- prima jumătate a secolului 1 d. Ch. Inscripţia este pusa cu ocazia
ridicării unei construcţii. În calitate de dedicant figurează o persoană ce îşi spune fiul regelui 12 . Luându-se în
consideraţie că, atât în timpul lui Augustus, dar şi după acesta, cei mai apropiaţi dinaşti purtători legali ai titlului
de rege au fost regii odrisi, s-a presupus, pe bună dreptate, că şi în cazul de faţa este menţionat unul dintre ei n
4

7

A.N. Zograf,Monety Tiry, Mosk""Va, 1957, p. 13: L.N. Kazamanova, rvedenie V anticnujunumizmatiku, Moskva, 1969, p. 109-110.
'P.O. Karyskovskij. I.B. Klejman, Drevnij gorod Tira, Kiev, 1985, p. 86.
' lh1dem, fig. 28. 3.
' Ibidem. fig. 28. 1-2. 4-6.
'Y. Youroukova, Coins ofthe ancient Thracians. în BAR IS, 1976, suppl. 4, p. 61-63, pl. XXIV.
6
T. Gerasimov, Anticnye monety s kontramarkami o/ Doina }vfizija i Trakija, în Izvestija na Blgarski arheo1ogiceski Institut (mai
departe IBAI), 1946, voi. 15, p. 51-81.
'V. A. Anohin, V.P. Puskarev, Anticnye monety iz Tiry, în Numizmaticeskij sbomic (mai departe NS), 2, 1965, p. 195, nr. 4-6, fig.
1. 3-5: vezi şi E.I. Diamant, Dve serebrjanye monety frakijskih care} najdenye v 1)re, în Numizmatika anticnogo Pricernomor'ja (mai
departe NAP), Kiev, 1982, p. 114-117, la nota 17 menţionează mai multe monede a lui Rhoemetalces al II-lea din colecţiile particulare
de la Cetatea Alba.
HV. A Anohin. V.P. Pu.ikarcv, op. cit., p. 197. nota 12: AI. FUT~Tlal1Siaţja, Jssledovanie Tlry, în Kratkie soobseenija Odesskogo arheologiceskogo
muz~ja (mai departe KSOAM), 1962, Odessa, 1964, p. 62; P.O. K.aryakovskij, I.B. Klejman, op.cit., p. 87, fig. 28, 1-2, 4-6; 29. 5.
9 E.l. Diamant. op.cit., (n. 7), p. 114-117; P.O. KarySkovskij, I.B. Klejman, op.cit., (n.2), p. 87, fig. 29, 6. Din descoperirile mai
recente provin trei monede din bronz a lui Rhoemetalces 1 cf. S.A. Bulatovic, Anticnye monety iz Tiry (I977-I986), în Arheologiceskie
pamjatniki stepej Podnestrovsja i Podunav'ja, Kiev. 1989, p. 82. N29-31, fig. L 4-5.
1° Cassius Dio, Istoria romană, LIV, 20, 3: LIV, 34. 5-7: P.O. KarySkovskij, I.B. Klejrnan, op.cit., (n. 2), p. 89. fig. 29. 4.
11 P.O. Karyakovskij, I.B. Klejman. op.cit., (n.2), p. 88-89.
•~ Ibidem, op.cit., p. 87, fig. 30: Recent S.Ju. Saprykin, Tira ifrakijskie cari, în Arheologija, Kiev, 4, 1997, p. 46-57 a reconstituit
inscripţia ajungând la concluzia că aceasta se datează în anii 20-30 ai sec. 1 d.Ch., iar cel menţionat este Rhoemetalces al II-lea.
IJ Ibidem, vezi pentru Hislria, în ISM, I, nr. 66; pentru Callatis, V.Parvan, Apropos du "basileus" Cotys de Callatis, Dacia, 1924,
1. p. 363-368; vezi pentru regii odrisi la Al.Suceveanu, Tîaţa economică în Dobrogea romană secolele I-Ill e.n. Bucureşti, 1977, p. 19
sqq. cu toata bibliografia.
1
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În ceea ce priveşte prezenţa monedelor regilor odrisi la Tyras, s-a afirmat că acestea au fost primite de oraş
transformarea Traciei în provincie, sub forma unor subsidii 14 . Mai plauzibilă apare însă afirmaţia potrivit
căreia prezenţa acestor monede dovedeşte existenţa unor relaţii politice şi economice strânse ale Tyrasului cu
regatul odris 15 , relaţii pe care le-au avut şi celelalte oraşe greceşti de pe litoralul vest-pontic.
Un alt lot de monede foarte importante pentru istoria Tyrasul4i din secolul 1 d.Ch. îl constituie emisiunile
romane de bronz, sesterţi şi aşi, ale împăratului Claudius 1 (fig.2, 1-2), contramarcate cu literele TYP 16 Dacă în
lucrarea lui A.N. Zografau fost înregistraţi doar doi sesterţi şi cinci aşi, atunci P.O. Karyskovskij şi I.B. Klejman
cunoşteau mai mult de douăzeci de exemplare a acestor monede cu chipul acestui împărat şi contramarca oraşului
Tyras 17 Trebuie remarcat că, pe lângă monedele lui Claudius 1 contramarcate cu literele TYP, mai există o serie de
monede cu aceeaşi contramarcă. O primă monedă de bronz, de exemplu, are pe revers capul lui Augustus, spre
dreapta şi legenda CAESARAVGVSTVS [TRIBVNIC POTEST]. Pe revers avem legenda [C. CASSIUS] CELER
III VIR [a. a a.f. f. ], începutul şi sfârşitul legendei fiind şterse. În centrul monedei, pe revers, s-au păstrat parţial
literele se, iar deasupra literei c contramarca cu literele TYP 18
O altă monedă de bronz, şi ea contramarcată, are reprezentat pe avers un bust de femeie îndreptat spre
dreapta. Din legenda circulară de pe avers se mai disting literele AGR si CGERM. Pe avers se observă şi contramarca
dreptunghiulară cu literele TYP, la care se adaugă o a doua cu literele QVA, care se pare că este o contramarcă
anterioară de origine romană , plus încă una ce se afla separat în câmp şi este sub forma literei A. Aceasta din
urmă se întâlneşte şi pe un sester a lui Claudius 1 descoperit nu demult în oraş
Reversul acestei piese este
21
complet tocit . În orice caz avem în faţă o monedă uzată a Agrippinei, nepoata lui Augustus, soţia lui Germanicus
şi mama lui Caligula. Aceşti sesterţi au fost emişi după moartea Agrippinei din anul 33 d.Ch., adică în anii de
domnie a împăratului Claudius F Acestor monede contramarcate cu literele TYP, trebuie adăugate o monedă cu
aceeaşi contramarcă a lui Agrippa, dar şi o tetradrahmă de argint de tip Lisimah 23 . Aceasta din urmă aparţine unei
emisiuni postume pentru Lisimah, a oraşului Byzantium, ce are pe lângă contramarca oraşului Tyras una mult mai
timpurie cu literele CL. CAES., bătută pe monedele ce au circulat după anexarea regatului odris 24 . Se consideră că
acest exemplar a pătruns la Tyras la sfârşitul anilor '40 ai secolului 1 d.Ch., iar contramarca a fost realizată la
sfârşitul domniei lui Claudius P 5.
A.N. Zograf consideră contramărcile cu literele TYP ca fiind romane şi lega această contramarcare de
sosirea trupelor romane la Tyras şi, implicit, de recunoaşterea suveranităţii romane si trecerea la noua era
după

19

20

VA. Anohin. Monety anlicnyh gorodov Severa- Zapodnogo Pricernomor 'ja, Kiev, 1989, p. 97.
E.I. Diamant, op.cit., (n. 7). p. 116: P.O. Kary~"kovskij, I.B. Kl~jman, op.cit., (n. 2), p. 87-88: N. Son, Tira rimskogo vremeni,
Kiev. 1993, p. 19.
16
AN. Zograf. Monety .... (n. 1), p. 121: P.O. Kary.i'kovskij. I.B. Klejman. op.cit .. (n. 2). p. 86. 88-89, fig. 29. 1-3: VA. Anohin.
op.cit .. (n. 1~). p. 97-98. catalog nr. 479-480.
1
: P.O. KarySkovskij, I.B. Kl~jman. op.cit .. (n. 2), p. 89. 109-lll: pentru descoperiri mai recente cf. A.S. Bulatovic. op.c1t., (11. 9),
p. 82. N59-61. Trebuie remarcat că pe una din monedele de bronz a împăratului Claudius I avem o contramarcă în formă de spic Ia fel ca
şi pe moneda din acelaşi metal a împăratului Domiţian emisă Ia Tyras (cf. fig. 2, 6), fapt ce dovedeşte indelungata circulaţie a acesteia pe
piaţa oraşului, dar şi contramarcarea ci în aceiaşi perioadă cu cele ale lui Domiţian.
18
AS. Kocievskij, Neskol 'ko neizdanyh monet Tiry iz castnyh sobranij, în NAP, 1982, p. 121, pl. IX. 6. Pentru acest tip de
monedă vezi H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, London, 1923. (mai departe BMC). I, p. 34, Nl69. pl.
XIX. 19: II, p. 59. N4506-4507, pl. LXV. 6; Thc Roman Imperial Coinage F. London. 1984 (mai departe RIC, F). p. 66-67, N 81. pl. IV,
63: RIC. F, p. 70, N376; J-B. Giard. Bibliotheque nationale (Paris): Catalogue des monnaies de J'Empire romain, voi. 1. Paris, 1976 (mai
departe CBN). N409; pentru descoperirea mai recenta a unei moncde a lui Augustus la Tyras cf. AS. Bulatovic. op.cit., (n.9), p. 86, N32.
19
BMC. 1. pl. XXXV
20
P.O. Karys"kovskij, A. S. Kocievskij, Anticnye monety iz raskopok Tiry, în Anticnaja Tira i srednevekovyj Bclgorod, Kiev, 1979,
p. 96, N86.
21
A.S. Kocievskij, op.cit .. (n. 18), p. 121, pl. IX. 7.
2
' Pentru acest tip de monedă cf. RIC. 1, p. 132, N85, pl. IX. 135; RIC. F P 128; BMC. I. p. 19~. N219. pl. XXXVII. 1.
"P.O. Karyskovskij, I.B. Klejman. op.cit., (n. 2), p. 89, fig. 29, 4.
2
'' Ib1dem; vezi şi la Anohin. op.cit., (n. 14), p. 98.
21
Ibidem.
1
'
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calendaristică, în anul 57 d.Ch. 26 Se mai consideră că această contramarcare ar fi fost prima acţiune financiară a
autorităţilor de Ia Tyras, premergătoare emiterii de monede ale căror legendă de pe revers reprezintă personificarea
Senatului roman27 VA Anohin susţine ideea contramarcării acestor monede pentru începutul domniei lui Nero,
când în istoria oraşului a avut loc un eveniment important, reflectat în trecerea la noua eră calendaristică. Mai

mult decât atât, autorul crede că aceste monede nu au facut parte din circulaţia monetară locală şi că folosirea lor
constituie o excepţie, reprezentând o măsură extraordinară a autorităţilor romane de ajutor economic pentru oraşul
Tyras 28 Nu in ultimul rând, se susţine că această contramarcare a fost o măsură financiară a autorităţilor de la
Tyras legată de schimbarea statutului oraşului după anexarea de către romani a regatului odris 29 Aceeaşi autoare
susţine că moneda romană a constituit un sprijin financiar din partea Romei, după transformarea Traciei în provincie,
iar contramarcarea monedelor constituie dovada bunelor relaţii dintre Roma şi Tyras30 .
Un alt tip de monedă de bronz, în circulaţie la Tyras în secolul 1 d.Ch., dar care este şi o emisiune a acestui
oraş reprezentată, din păcate, doar de un singur exemplar, are pe avers reprezentat capul unui bărbat cu părul lung
şi legenda TYRANON. Pe reversul acestei monede este redată o cunună de !auri, în interiorul căruia se găseşte
legenda IERNC CYNK/AHTO/Y31 . Capul de bărbat de pe avers, împreună cu legenda reprezintă personificarea
Senatului roman 32 AS. Kocievskij susţine că aceste monede au fost emise înaintea repunerii în circulaţie a
emisiunilor monetare din vremea lui Domiţian. Acelaşi autor, pe baza asemănării stilistice şi tipologice a cununii
de !auri de pe reversul acestei monede cu cele de pe monedele din Asia Mica şi Bospor emise în perioada lui
Augustus, dar şi a monedelor din Chersonesul Tauric, ce au pe ele chipul unui bărbat fără barbă iar pe revers o
cunună de )auri şi legenda XEP 3 ', a datat această monedă în ultimii ani ai domniei lui Tiberius sau la inceputul
domniei lui Claudius P4. S-a considerat că această emisiune este dovada unei relaţii strânse între oraş şi Imperiul
Roman, o recunoaştere a acestei puteri înainte ca Tyrasul să treacă la noua era calendaristică 35 . O altă opinie
plasează emiterea acestor monede în anii 54-59 d.Ch, apariţia lor dovedind recunoaşterea puterii romane 36 Pe
aceleaşi poziţii se situează şi N. Son, care precizează însă că aceste monede nu sunt reprezentate prin legenda
IEPAC CYNK.;\HTOY, ci de etniconul TYPANQN, iar capul de pe avers îl reprezintă pe împăratul Nero 37 O
opinie mai recentă pledează pentru datarea emisiunii acestor monede în anul47 d.Ch., autorul său bazându-se pe
reînceperea emisiunilor monetare de la Olbia şi Chersonesul Tauric ca rezultat al activităţii lui ADidius Gallus38
Un interes deosebit pentru istoria oraşului Tyras din secolul 1 d. Ch., il reprezintă un alt tip de monede din
bronz, care au reprezentat pe avers chipul unui bărbat cu cunună de !auri pe cap îndreptat spre stânga, şi legenda
KAICAPOC CEBACTOY, iar pe revers un vulturîndreptat trei sferturi spre dreapta şi legenda TYPAN N (fig.2, 3)
Pentru prima dată astfel de monede au fost publicate încă la sfârşitul secolului al XIX-Iea39 , însă astfel de
monede au fost descoperite şi în săpăturile mai recente de la Tyras40 Unii cercetători, în urma analizei acestor
26

A.N. Zograf, Anlt(nyl:' monety. în Materialy i issledovanija po arheologii SSR (mai departe MIA), 16. 1951, p. 114: /d•
Monety ... (n. 1), p. 31-32.
27
P.O. KarySkovskij, I.B. Klejman, op.cit., (n.2}, p. 89. Autorii daţi sustin contramarcarea acestor monede în anii 54 -59 d.Ch.
28
VA. Anohin, op.cit., (n. 14), p. 97-98.
29
N. Son, op.cit., (n. 15}, p. 19.
30
Eadem. op.cil., p. 20.
31
A.S. Kocievskij, op.cil., (n. 18), p. 120, pl. IX, 5: P.O. Karyakovskij, I.B. Klejman, op.cit.. (n. 2). fig. 28, 7.
n A.S. Kocievskij, op.cit., (n. 18}, p. 120.
JJ Vezi pentru monedele de la Chersonesul Tauric VA. Anohin, Monetnoe de/o f!ersonesa (JJ 'v.do n.e.-XII v.n.e.), Kiev. 1977.
N213-214.
31
· A.S. Kocievskij, op.cit., (n. 18}, p. 120.
35
Jdem, op.cil., (n. 18}, p. 121.
36
P.O. Karyskovskij, I.B. K.Iejman, op.cit., (n. 2), p. 88-89, 90.
37
N. Son, op.cit., (n. 15}, p. 21-22.
38
VA. Anohin, Monety anticnyh ... , (n. 14}, p. 97.
39 P.O. Burackov, Obacij katalog monet prinad/eiasCim e/linskim kolonijam susestvovavsmt v drevnosti na Severnom beregu
Cernogo A/orja, Odessa: Sul' ce, 1884, partea 1, pl. XII. 79: VN. Jurgevic, Monety goroda Tiry !tranjasCiesja v muzee Odesskogo
obacestva istorii 1 drevnostej, în Zapiski Odeskogo obScestva istorii drevnostej (mai departe ZOOID), 1889, voi. 15. pl. Il. 110: E.H.
Minns, Scythians and Greeks. Cambridge, 1913, p. 664, pl. 1, 15.
40
P.O. KarySkovskij, A.S. Kocievskij, op.cit., (n. 20), p. 93, N22-24, fig. 1, 6.
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monede, au considerat că pe avers este reprezentat chipul împăratului Augustus41 . Ulterior, s-a susţinut că aceste
monede trebuie atribuite perioadei domniei lui Severus Alexander42. Ambele atribuiri au fost însă combătute de
către P.O. Karyakovskij si I.B. Klejman, care, luând ca analogie monedele de la Olbia şi Chersones·n, datează
emisiunea acestor monede în perioada primilor Flavieni44 Aceiaşi autori, deşi cunosc asemenea monede anonime
cu chipul împăratului, fără numele acestuia, care au fost emise şi au circulat în secolul 1 d. Ch. în Asia Mică, dau
ca analogie o moneda de la Histria cu legenda AYTOKPAT CEBAC, pe care o atribuie cu siguranţă lui Nero.
Reluând textul publicaţiei acestei monede, aflăm cu stupoare că moneda se afla într-o stare degradată şi că doar se
presupune că ar fi Nero, dacă ar exista certitudinea că desenul este bun. În acelaşi text nu se exclude ca pe avers
să fie reprezentat Apollo sau chiar chipul împăraţilor Hadrian sau Caracalla45 . Cert este faptul că asupra acestei
monede planează o incertitudine totală, care nu permite utilizarea piesei respective ca analogie.
Pe una din monedele anonime de la Tyras apare şi o contramarcă în forma de spic, care este cunoscută şi pe
monedele emise în acest oraş cu chipul şi legenda lui Domiţian 46 S-a afirmat că aceste monede anonime, alături
de cele cu personificarea Senatului, reprezintă acelaşi nominal 47 , afirmaţie ce nu poate fi susţinută din simplu
motiv că greutatea lor este diferită. Astfel, dacă moneda cu reprezentarea personificării Senatului cântăreşte 12,8
g., ~ greutatea monedelor anonime oscilează (potrivit exemplarelor pe care le cunoaştem) între 8 şi 18 g. ~ 9 Oricum,
concluzia mai multor autori, în ceea ce le priveşte, este că ele au fost emiliie în vremea lui Vespasian şi că acest
împărat este cel reprezentat pe ele 50 . Această emisiune de monede anonime mai este văzută, apoi, şi ca o dovadă
a rezistenţei oraşului în faţa atacurilor barbare, care din acest moment împărtăşeşte soarta Moesiei 5 1, sau ca dovadă
a schimbării intervenite în statutul oraşului, pus în legătură cu politica lui Vespasian faţă de oraşele greceşti 52
În sfarşit o ultimă grupă de monede importante pentru studiul istoriei oraşului Tyras sunt cele trei nominale ce
au pe avers capul împăratului cu cununa de !auri îndreptat spre dreapta şi legenda KAICAP DOMETIANOC 53
Referitor la reprezentarea de pe revers, ea este diferită pe cele trei monede. Astfel, pe primul exemplar este reprezentată
o zeiţă stând pe tron, spre stânga, la care se adaugă inscripţia TYPA (fig. 2, 4). Pe al doilea exemplar avem reprezentat
un vultur îndreptat trei sferturi spre dreapta, însă cu capul întors spre stânga şi legenda T-Y/R-NNQN (fig. 2, 6). În
schimb, pe exemplarul al treilea avem reprezentată măciuca lui Hercules cu aceeaşi legendă (fig. 2, 5). După cum se
poate observa, deşi pe reversul acestor monede avem reprezentări diferite, numele oraşului emitent nu lipseşte de pe
nici una. Mai mult decât atât, trebuie precizat că exemplarul ce are reprezentată pe revers o zeiţă are o contramarcă în
formă de strugure, în timp ce exemplarul cu vulturul o contramarcă în formă de spic. Acestea fiind spuse, ar mai fi de
precizat că monedele sunt toate din bronz, dar cu greutăţi diferite54 , şi, deci, constituie trei nominale.
Într-o primă fază, pe baza acestor emisiuni monetare, s-a susţinut că înca din vremea lui Domiţian Tyr~s-ul
a fost inclus în provincia Moesia 55 . Mult mai târziu, acelaşi autor, alături de I.B. Klejman, a ajuns la concluzia că
8

41

E.H. Minns, op.cit., (n. 39), p. 664: A.N. Zograf, Anticnye ... , (n.26), p. 114; L.N. Kazamanova, op.cit., (n. 1), p. 109.
P.O. Burackov, op.cit., (n. 39). p. 93; V.N.Jurgevic, op.cll., (n. 39), p. 12.
n AN. Zograf, Anticnye .... (n. 26), pl.X:XXIV, 12, 15, 17: XXXVII, 8-11; P.O. KarySk.ovskij, 1'vlonety OI 'vii, Kiev. 1988, p. 108
sqq .. fig. 10: 14.
"P.O. Kary.flwvskij, I.B. Klejman, op.cit., (n. 2), p. 88.
·~< B. Pick. K. Reglin. Die antiken Miinzen von Dacien und Moesien, Berlin, 1910, p. 171, N484.
46
P.O. Karys"'kovskij, I.B. Klejman, op.cit., (n. 2), p. 88-89, fig. 28, 9.
4
' ibidem.
·~ A.S. Kocievskij, op.cit., (n. 18), p. 120.
9
' P.O. Karys"'kovskij, I.B. Kl~jman, op.cit .. (n. 2), p. 89 cu nota de la subsol.
!btdem. N. Son, op.cit., (n. 15), p. 30.
11
P.O. KarySk.ovskij. I.B. Klejman, op.cit., (n. 2), p. 93.
~ N. Son. op.cit., (n. 15), p. 30.
1
' A.N. Zograf. Anticnye ... , (IL 26), p. 120, pl. XXVIII, 20-22; Jdem, Monety .. ., (n. 1), p. 77, N44, pl. IV, 4; p. 79, N47, pl. IV,
6; P.O. KarySk.ovskij, I.B. Kl~jman, op.cit., (n. 2), fig. 28, 10-12; V.A. Anoh.in, Monety anticnyh ... , (n. 14), p. 98, N484-486: Pentru
descoperirile mai noi vezi la S.A. Bulatovic, Anticnye monety ... , (n. 9), p. 83, 86, N33-39. Pentru monedele romane a împăratilor
Flavieni descoperite la Tyras cf. P.O. Karys"'kovskij, I.B. Kl~jman, op.cit., (n. 2), p. ll0-111 cu toată bibliografia.
'·'Vezi la V.A. Anohin, op.cil .. (n. 14). p. 118, N484-486.
Sj P.O. Kary.l'kovskij, Iz istorii Tiry v 1-JJ vv.ne .. în Materialy po arheologii Severnogo Pricernomor'ja (mai departe MASP). 7,
1971. 149-158.
1
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includerea oraşului Tyras în componenţa provinciei Moesia a avut loc în anul 57 d.Ch., când oraşul a trecut la
noua eră calendaristică 56 Nu se exclude nici posibilitatea ca acest eveniment să fi avut loc încă în vremea expediţiei
lui A Didius Gallus din anii 46/4 7 d. Ch. 57
Să vedem, însă, când au pătruns, circulat sau au fost emise (în cazul monedelor bătute la Tyras), monedele
prezentate mai sus58 . Mai mult decât atât, trebuie să stabilim şi când are loc contramarcarea unora dintre monede,
dar şi care a fost rolul şi scopul acestui fenomen monetar.
Pentru început, vor fi analizate monedele regilor odrisi ce au circulat la Tyras. Înainte de aceasta, fară să
intrăm în detaliile istoriei regatului odris din prima jumătate a secolului 1 d. Ch., se cuvine amintit doar că actualul
ţinut al Dobrogei intra în teritoriul stăpânit de regii odrisi, în calitatea lor de regi prieteni şi aliaţi ai poporului
roman. Acesta era supravegheat de romani prin existenţa unei prefecturi, organism tipic provincial, care îngloba,
de asemenea teritoriul Dobrogei 59 În ceea ce priveşte cetăţile greceşti de pe ţărmul vestic al Pontului Euxin,
acestea intraseră şi ele, de mai multă vreme, în sfera de influenţă a Romei 60 , dar în afara graniţelor statului odris61 ,
ca aliate ale Imperiului Roman. În ceea ce priveşte statutul oraşelor, acesta la începutul secolului I d.Ch. este
incert (poate civilales foederatae, civitatesliberae el immunes sau chiar, in unele cazuri, si civitates stipendiarie )62
Cert este că Ovidiu, exilat la Tomis în anul 8 d.Ch., într-una din epistolele sale din Tristia, afirmă că acest
pământ a intrat recent sub autoritatea romană63 . Dovadă că regii odrisi stăpâneau teritoriul Dobrogei o constituie
prezenta gamizoanelor odrise, care apărau această regiune 64 În ceea ce priveşte trupele romane, acestea apăreau
în zona doar episodic, în cazul înrăutăţirii situaţiei politico-militare65 . Ajutorul roman venea pentru regele odris
datorită calităţii sale de aliat şi prieten al poporului roman 66 Dovadă că odrisii jucau un rol important şi în relaţia
cu oraşele greceşti o oferă şi scrisoarea adresată de Ovidiu lui Cotys, 67 precum şi o inscripţie de la Callatis în care
regele trac apare ca magistrat eponim al cetăţii 68 În ceea ce priveşte Tyrasul, deşi nu avem date sigure, dar ţinând
cont de faptul că la Olbia, oraş mai îndepărtat de Imperiu, lui Augustus şi Tiberius li s-a închinat un portic, 69
credem că şi Tyras-ul la începutul secolului 1 d.Ch., a intrat în orbita romana, în calitate de aliat al poporului
roman. De altfel, oraşul era interesat în extinderea relaţiilor politice cu Roma, care-i putea garanta securitatea şi
P.O. KarySkovskij, I.B. Kl~jman. op.cit., (n. 2), p. 92.
VA. Anohin. Monety anticnyh ... , (n. 14), p. 99.
58
Pentru monedele romane a împăraţilor din secolul I d.Ch. bătute în Imperiu, care nu fac subiectul acestui studiu vezi P.O.
Karys'kovskij, A.S. Kocievskij, op.cit., (n. 20), p. 96-98; VA. Anohin, V.P. PuSkarev, op.cit., (n. 7); P.O. KarySkovskij, I.B. Klejman,
op.ett .. (n. 2), p. 110-112.
59
Al. Suceveanu. op.cit., (n. 13), p. 18; Al. Suceveanu, Al. Bamea, La Dobroudja romaine, Bucureşti. 1991, p. 26 cu bibliografia.
60
Din \Temea lui Augustus intrând definitiv în orbita romană cf. Al.Suceveanu. AI.Barnea, op.cit., p. 27.
61
Al. Suceveanu, op.crt., (n. 13), p. 18 cu bibliografia.
61
Vezi pentru statutele oraşelor de pe coasta vestică a Mării Negre laAI.Suceveanu, op.cit., (n. 13), p. 37-56; Al. Suceveanu, Al.
Barnea, op.cit., (n. 59), p. 39-47 cu toata bibliografia.
63
Ovidiu, Tristele, 2, 199-200.
64
ldem, Ponticele, 1, 8, 11-20:4, 9, 75-80. Trebuie precizat că din punct de vedere militar contribuţia statelorvasalc era fundamentală
pentru politica romană în zonele de interes ale acesteia. În plus, mai trebuie menţionat că trupele statelor vasale veneau în prelungirea
annatei romane deţinând vaste sectoare frontale.
65
Garnizoanelc romane puteau chiar staţiona în exteriorul provinciilor atunci când regii clienţi solicitau ajutorul acestora. În mod
normal însă sateliţii nu erau ocupaţi de către trupele romane. Când însă unele garnizoane staţionau în aceste zone, acestea veneau fie în
ajutorul trupelor regelui client în conflictul cu un duşman extern ce punea în pericol interesul Romei, fie pentru a-1 prot~ja pe regele client
sau îşi refăceau forţele.
66
ldem. op.cit., L 8, 15-20: 2, 9, 38; 4, 7. 25; 9, 75; rdem, Tristele. 4, 7. În ceea ce priveşte regii clienţi trebuie spus că aceştia
apăreau ca pioni într-unjoc în care Roma stabilea regulile, dar şi pretindea să fie singurul jucător. Domeniile regilor clienţi erau delimitate
de împărat pe care acesta îl mărea sau micşora în func~e de interesul său. Mai mult decât atât, dinasliile erau instalate sau detronatc. iar
regii clientelari puteau fi chemaţi la Roma pentru a da socoteală şi a fi judecaţi pentru faptele sale.
67
Idem, Pontrcele, 2, 9.
68
D.M. Pippidi, D. Berciu, Din istoria Dobrogei. vol.I, Geti şi greci la Dunărea de jos din cele mai veclr1 timpuri până la
cucerrrea romană, Bucureşti, 1965, p. 303 cu întreaga discuţie.
69
B. Latyschev, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxinus Graecae et Latinae, 1-IV, Petropoli, 1885-1901: F,
Petropoli, 1916 (mai departe IOSPE, F), N181.
56
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dezvoltarea economică. Însă, luând in consideraţie, situaţia existentă în această regiune, putem presupune că
Tyrasul, ca şi celelalte oraşe greceşti de pe litoralul vestic, a întreţinut relaţii prieteneşti cu dinaştii odrisi. Mai
mult decât atât, considerăm că oraşul s-a aflat chiar, o perioadă de timp sub directa protecţie a acestora, dar în
afara graniţelor acestuia. Ca dovezi ale acestor afirmaţii credem că pot fi aduse atât numărul mare de monede ale
regilor odrisi descoperite la Tyras, cât şi fragmentul de inscripţie unde, în calitate de dedicant, apare fiul unuia din
regii odrisi. 7l' În ceea ce priveşte monedele contramarcate, credem că aplicarea acestora de către autorităţile oraşului
s-a facut în scopul de a da acestor monede un curs local, garantându-se astfel valoarea şi dreptul lor de circulaţie
pe piaţa oraşului. Totodată, ele au putut fi contramarcate şi datorită faptului că erau emise după etaloane diferite,
stabilindu-se astfel un raport unitar între emisiunile locale şi cele străine 71 . În ceea ce priveşte perioada contramarcării
monedelor, credem că acest proces a avut loc înaintea anului 46 d. Ch., sau în jurul acestuia, iar în cazul tetradrahmei
oraşului Byzantium, ce are o contramarcă cu literele CL.CAES. şi una cu literele TYP, trebuie spus că prima era
aplicată de autorităţile romane pe monedele ce au rămas în circulaţie după anexarea regatului odris, iar cea de-a
doua a fost aplicată după anul 46 d.Ch., şi nu în anii 54-59 d.Ch., aşa cum s-a afirmat până acum. Monedele
romane de bronz ce au pe avers chipul împăratului Claudius I (fig. 2, 1-2), ca şi cele câteva exemplare cu chipul
lui Augustus, al Agrippinei si al lui Agrippa, contramarcate cu literele TYP, precum şi prezenţa acestora în circulaţia
monetară a acestui oraş grecesc nu pot fi interpretate nici ca dovezi ale recunoaşterii suveranităţii romane, nici ca
excepţie ce reprezintă o măsură extraordinară a autorităţilor romane de ajutorare economică a oraşului. La fel
cum nu poate fi luată în consideraţie nici afirmaţia, potrivit căreia prezenţa acestor monede dovedeşte schimbarea
statutului oraşului, după anexarea de către Imperiul Roman a regatului odris. Credem că monedele imperiale
romane de bronz de la Tyras exprimă mai degrabă o evidentă creştere a influenţei romane în zonă 72 , dovedind o
dată în plus că oraşul era deja înglobat în orbita romană şi avea relaţii economice şi politice tot mai strânse cu
Roma 7'. Tot legat de aceste monede romane, atragem atenţia asupra rostului contramarcării acestor monede.
Înainte de toate, trebuie să precizăm că procesul ca atare face parte dintr-un fenomen mai general al lumii greceşti,
el întâlnindu-se şi în oraşele din zona vest şi nord-pontică. 7 ~ În cazul monedelor date, contramărcile au avut rolul
de a oferi acestor monede un curs local, primind acceptul autorităţilor de a circula pe piaţa oraşului. Totodată
contramarcarea lor se datorează faptului că erau emise după etaloane diferite de cele locale. În sfârşit, această
măsură stabilea un raport unitar între diferite emisiuni, în cazul dat între cea locală şi cea străină C.J. Howgego
considera, printre altele, că monedele contramarcate în est (Tyras, Deuteum, Perinthus, Cipru etc.) pot reprezenta
şi o recunoaştere a monedelor bătute în vestul Imperiului în timpul dinastiei Iulio-Claudiene, mai ales sub Claudius
I.7 6 În ceea ce priveşte tetradrahma de argint cu aceeaşi contramarcă, trebuie precizat că, pentru monedele din
acest metal de pe o anumită piaţă, contramărcile se aplicau pe tipul preferat de populaţie şi de statul respectiv
Astfel, acestor monede li se acorda o valoare preferenţială, fiind ridicate la nivelul emisiunilor proprii, în cazul în
75

""P.O. Kary.ffiovskij. I.B. Klcjman, op.cil .. (n. 2), p. 87, fig. 30: S.Ju. Saprykin, op.cil., (n. 12). p. 46-53.
Vezi pentru contramărcilc de pc monede C. Preda, H. Nubar, Histria JJJ.Descoperirile monetare 1914-1970, Bucureşti. 1973.
-, C.J. Howgego, Grek Imperial Coun/ermarks. Siudies in the Provincial Coinage of lhe Roman tlnpire, London. 1985, p. 3.
consideră că baterea contramărcilor de către oraşele greceşti pc monedclc imperiale romane de bronz apare ca o evidentă creştere a
influentei romane în zonă. Acelaşi autor (p.4 ), afirmă că baterea contramărcilor putea fi efectuată de către oraşele greceşti doar la
indicatiile administraţiei provinciale romane, afirmaţie cu care nu suntem de acord cel puţin în cazul Tyrasului, fiindcă acest lucru ar
însemna înglobarea efectivă a oraşului încă din timpul domniei lui Claudius 1 în cadrul provinciei Moesia pentru care nu există nici o
dovadă. Mai mult decât atât îngloba rea în cadrul provinciei însemna statut de civil ales slipendiaria şi prezenţa unei garnizoane romane
pentru care nu avem nici o informatie. Cf. pentru statutele oraşelor Al.Suceveanu, l îaţa economică in Dobrogea romană secolele 11-111
e.n Bucureşti. 1977. p. 37-56: Al. Suceveanu, Al. Barnea. op.cil.. (n. 59), p. 39-47: F. Jaques, 1. Scheid, Rome et /'integra/ion de
1'/cinpu·e 44 av.J-c- 260 ap.J-c. voi. 1. Paris, 1990, p. 225-230: Cf. F. Millar, The Emperor inlhe Roman 1Vord, London, 1992. p. 398-415.
'J Probabil că după anul 46 d.Ch., când Tracia a fost transfonnată în provincie să fi intervenit unele mici schimbări în relaţia
dintre Tyras şi Roma.
'·' C. Preda, H. Nubar. op.cil., (n. 71), p. 45.
' l C. Preda, Tezaurul de la 1ovrieşti şi unele probleme privind monedele gelo-dace din Moldova, in ArhMold, IV, 1966, p. 159:
C. Preda, H. Nubar, op.cil., p. 45.
6
' C.J. Howgego, op.cil., (n. 72). p. 84.
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care acestea existau.
plată

Totodată

acestea deveneau legale

şi

acceptate de tezaurul public, ca instrument oficial de

77

În legătură cu monedele emise la Tyras cu legenda IEPAC CYNK\HTOY, reprezentate printr-un singur
exemplar, ele dovedesc personificarea autorităţii Senatului; piesa cunoscută se încadrează în grupa de monede cu
largă răspândire începând cu domnia lui Tiberius şi până la sfârşitul secolului al III-lea d.Ch în oraşele din Asia
Mică. n Credem de altfel că baterea monedei cu personificarea Senatului roman trebuie pusă, probabil, pe seama
unui eveniment din istoria oraşului Tyras, în care un rol important trebuie să-I fi jucat Senatul roman. Mai mult
decât atât, această emisiune monetară poate să se fi datorat şi succesului obţinut de o solie a reprezentanţilor
oraşului, în urma căreia Senatul roman a luat o hotărâre privitoare la relaţia cu oraşul Tyras. Nu se poate exclude
nici faptul ca această hotărâre să se fi referit la statutul juridic al oraşului, în baza căruia se reglementau relaţiile
dintre Tyras şi Roma. În sfârşit, hotărârea Senatului sau oricare alt act juridic aprobat în relaţia cu oraşul Tyras
puteau constitui şi lex civitatis, prin care se reglementau drepturile şi îndatoririle cetăţenilor oraşului. Nu este
exclus să se fi acordat şi un şir de privilegii pentru cetate şi locuitorii săi. Fără să intrăm în problema statutului
acestui oraş pentru această perioadă, credem că doar pe baza acestei monede şi în lipsa altor izvoare este greu. de
stabilit ce drepturi sau ce statut i-a fost acordat oraşului. Ceea ce putem spune, în actualul stadiu al cercetărilor,
este doar că această emisiune monetară, pentru care cunoaştem până acum o singură monedă, poate sugera doar
petrecerea unui eveniment important pentru oraşul Tyras, confirmând o dată în plus că oraşul era înglobat în
orbita romană. În ceea ce priveşte perioada când au fost emise aceste monede, ea rămâne deocamdată incertă. În
orice caz, credem că această emisiune nu poate fi legată de anul47 d.Ch., aşa cum susţine VA Anohin 79 , ci mai
probabil de evenimentul din timpul domniei lui Nero, când oraşul trece la noua eră calendaristică (57 d.Ch.)~ 0
Făcând o paranteză ar trebui să precizăm în legătură cu anul 56/57 d.Ch când Tyrasul a trecut la noua eră
calendaristică că acesta trebuie considerat mai degrabă ca un moment al unei mai mari apropieri a oraşului de
Roma fără a coincide cu anul includerii acestuia în graniţele provinciei Moesia.
Legat de monedele anonime emise la Tyras, cu chipul împăratului şi legenda KAICAPOC CEBACTOY
(fig. 2, 3) pe avers, trebuie să precizăm că astfel de monede au fost emise şi au circulat în oraşele din Asia Mică pe
parcursul secolului 1d.Ch., ele fiind semnalate între emisiunile monetare ale împăraţilor Tiberius, Caligula, Claudius,
Nero şi Domitian 81 S-ar mai cuveni, apoi, menţionat şi faptul că, pe vremea lui Augustus, dar şi după acesta,
oraşele înglobate în Imperiu au pe aversul monedelor chipul împăratului însoţit de legenda ce conţine cel mai
adesea, şi numele acestuia. Pe revers este reprezentată o zeitate sau o imagine care are o semnificaţie locală,
uneori însoţită de legenda în care apare numele oraşului 82 . Însă această constatare nu reprezintă după cum vom
vedea o regulă general valabilă. În oraşele din Asia Mică şi Grecia numele oraşului era însoţit şi de numele
monetarului sau al magistratului eponim. Cel mai adesea apare, însă, numele împăratului, dar această constatare
nu este o regulă, de multe ori numele împăratului fiind absent 83 . Oricum, credem că nu poate fi acceptată părerea 8 ~,
potrivit căreia lipsa numelui împăratului de pe aceste monede ale Tyrasului ar trebui legată de anul celor trei
împăraţi (69 d.Ch.), de situaţia de nesiguranţă din acel an, şi nici de politica oricărui alt împărat faţă de acest oraş.
În ceea ce priveşte afirmaţia, potrivit căreia emisiunea acestor monede constituie o dovadă a schimbării intervenite
'' C. Preda. H. Nubar, op.cit., (n. 71), p. 46.
8
' Vezi B. V.Head. Historia 11W11orw11. A manual ofGreek numismatics. Editia a II-a, Oxford, 1911, p. 914-915. 920, care enumără
peste 100 de oraşe din Asia Mica ce au emis monede ce reprezentau personificarea Senatului roman. vezi şi la G. Forni, Hiera e theas
synkletos, un capita/o dimenticto ne/la sforta de/ senato romana, înAtti delia Acad. Lincei. Ser. 8, 1953, voi. 5, fasc.3. p. 49-168.
79
VA. Anohin, Monety anticnyh ... , (n. 14), p. 97.
so IOSPE, F. 2, 4: CIL. III, 781; cf. D.M. Pippidi, Tiberius Plautius Aelia11us şi frontiera Dunării de jos. Contribuţii la istoria veche
a României, Bucureşti, 1968, p. 322 sqq., cu toată bibliografia problemei; P.O. K.arySkovskţj, I.B. Kl~jman, op.cit., (n. 2). p. 90-92.
81
P.R. Franke, W. Leschhorn, A. V. Stylow, Sammlung von A.ulock: Index, Berlin. Gebr.Mann, 1981, N3918. 3941, 6736, 8368,
6208.2586,3919,8063,2546,2547,2859,2104,2105,8951,7655,7220,7673,2106,2548.
~ A. Burncll, Roman Provincial Coins ofthe Julio-Ciaudians, în Essays in honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins. Editcd
by Martin Pncc, Andrew Bumett and Rogcr Bland, London, 1993. p. 146.
83
!btdem
~ P.O. KarySkovskij, I.B. Klejman, op.cit .. (n. 2), p. 93 şi nota de la subsol.
8

8
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în statutul oraşului în vremea împăratului Vespasianl\ nici ea nu poate fi susţinută. În primul rând, trebuie precizat
că Vespasian a limitat autonomia emiterii monedelor de către monetăriile provinciale, amestecându-se în politica
monetară a oraşelor din Imperiu, obligându-le pe acestea să ceară permisiunea pentru a bate moneda 8"- În al doilea
rând, Vespasian a restrâns chiar libertăţile unei serii întregi de oraşe greceşti , spre exemplu Corintului i-a fost
interzis sub Vespasian de-a mai bate monedă, drept ce şi-1 va recăpăta doar sub Domiţian Aşadar, se poate
observa că în timpul împăratului Vespasian a fost limitată autonomia baterii de monedă oraşelor greceşti din
Imperiu. Trebuie precizată şi existenţa unor cazuri când, chiar dacă statutul oraşului a suferit schimbări, acestea
nu s-au reflectat asupra emisiunilor monetare. Un exemplu elocvent este Tomisul, care a fost iniţial un oraş liber,
în vremea lui Vespasian îşi pierde libertatea, devenind stipendiar, pentru ca sub Hadrian să şi-o recapete 89 Astfel,
dacă analizăm situaţia emisiunilor monetare de-a lungul unei perioade de timp mai lungi, vedem că Tomisul a
bătut monedă tipic provincială cu chipul împăratului şi cu întreaga sa titulatură, atât înainte de domnia lui Vespasian,
când oraşul era liber, cât şi în perioada situată între domniile împăraţilor Vespasian şi Hadrian, când oraşul este
degradat la rangul de stipendiar, sau în perioada ulterioară celui din urmă împărat . Existau, însă, şi oraşe greceşti
care, deşi cu un statut bine definit în relaţia cu Roma, bat monede coloniale cu efigia imperială foarte târziu 91 . Fără
a intra în detalii, trebuie să precizăm că în cadrul oraşelor greceşti se manifesta tendinţa de adaptare a portretului
imperial pe monede, pe de o parte, şi dispariţia treptată a reprezentărilor proprii, pe de altă parte92 De altfel, în
unele oraşe cu statut bine definit în relaţia cu Roma (civitasfoederata, libera el imunnis sau stipendiaria) continuă
să fie bătute monede fără portret imperial (monede "cvasi-autonome"). Neadaptarea portretului imperial nu
presupune obligatoriu şi autonomia oraşului 9 ~.
În sfârşit, este cert faptul că tendinţa oraşelor a fost una de apropiere faţă de moneda romană, iar în ceea ce
priveşte monedele anonime de la Tyras credem că ele nu au nimic în comun cu politica lui Vespasian faţă de acest
oraş grecesc, bineînţeles în condiţiile în care portretul acestui împărat apare pe aversul acestora. Mai mult, ele nu
pot fi considerate nici ca fiind emise în urma schimbării statutului juridic al oraşului din vremea lui Vespasian,
pentru aceasta, neexistând de altfel dovezi concludente ci doar presupuneri.
În final, recurgând la o examinare mai atentă a portretului de pe aceste monede (fig. 2, 3), am constatat că
portretul de pe aversul acestora nu conţine nici un element de asemănare cu cel a împăratului Vespasian şi nici cu
ale predecesorilor imediaţi ai acestuia (cf. fig. 3), portretul reprezentat pe avers fiind al împăratului Claudius 1. El
este de altfel identic cu cel de pe monedele de bronz ale lui Claudius 1 descoperite la Tyras.
Începând cu Domiţian, după cum am văzut din prezentarea monedelor ce fac obiectul acestui studiu, oraşul
Tyras începe să bată monedă cu reprezentarea şi numele împăratului (fig. 2, 4-6), aşa cum emiteau şi alte oraşe
greceşti. Fără să ne îndepărtăm de această regiune, am putea aminti oraşe ca Tomis, Histria, Callatis sau Olbia,
care în perioade diferite au emis astfel de monede cu chipul şi numele împăratului ~. Aceste emisiuni monetare au
încetat în oraşele din vestul şi nord-vestul Mării Negre în al doilea sfert al secolului al Ill-lea d.Ch., odată cu
înrăutăţirea situaţiei din regiune. În ceea ce priveşte monedele emise la Tyras cu chipul şi numele împăratului,
faptul acesta nu are o semnificaţie întâmplătoare şi dovedeşte, odată în plus, că oraşul se afla la acea dată în orbita
romană, în calitate de aliat, fie ca o civitas libera et immunis fie ca una stipendiaria, deşi dovezile concrete asupra
87

88

90

9

5

N. Son, op.cit .. (n. 15). p. 30
A. 8urnett. op.cit .. p. 151.
87
Suetonius. lespasian, 8; Cassius Dio, Istoria romană, LXIII, 14. 1-2.
88
A. 8urnett, op.cit., p. 151.
89
Al. Suceveanu. op.cit., (n. 13), p. 47-50; Al. Suceveanu, Al. 8arnea, op.cit., (n. 59), p. 41-42.
90
Vezi pentru monedelc de la Tomis la 8. Pick, K. Regling, op.cit., (n. 45), N2576-2579, 2581, 2582, 2587-2595, 2597-2601.
91
Cf. Pentru Histria C. Preda. H. Nubar, op.cit., (n. 71), p. 47-48; 126-134; pentru Olbia P.O. KarySkovskij, Monety ... , (n.43), p.
l08-130: pentru cele de la Chersoncsul Tauric, VA. Anohin, Monetnoe de/o ... , (n. 33).
~ A. 8urnell, op.cit., (n. 82), p. 153.
"' Jdem, op.cit., p. 146-147.
~ Vezi 8. Pick, K. Regling, op.cit., (n. 45); C. Preda, H. Nubar, op.cit., (n. 71), p. 47-48, 126-138; P.O. KarySkovskij, op.cit., (n. 43),
p. 124 sqq.: VA. Anohin, Monety anticnyll.., (n.14), p. 73 sqq., N388-399.
•
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statutului lipsesc95 Cert este că, în perioada împăraţilor Nerva şi Traian, Tyrasul nu a bătut monedă96 Începând
însă din vremea lui Hadrian, la Tyras s-au reluat emisiunile monetare ce aveau pe avers chipul împăratului, cu
numele şi titulatura acestuia, iar pe revers cu aceleaşi reprezentări cu cele de pe nominalele din vremea lui
Domiţian 97 În ceea ce priveşte contramarcarea acestor monede, trebuie să spunem că ele au fost supuse acestui
procedeu pentru a restitui monedelor date valoarea pierdută şi de a le readuce în procesul de circulaţie. Prin
această contramarcare este posibil să se fi încercat o echivalare între moneda mai veche şi una mai nouă98 . În
sfarşit, trebuie spus că aceste monede au fost contramarcate, cel mai probabil: 1. în perioada Nerva-Traian, când
oraşul nu bate moneda proprie, lipsa acesteia fiind suplinită prin contramarcarea monedelor din vremea lui Domiţian;
2 după Traian, când oraşul reîncepe să bată monedă proprie, contramarcarea garantând valabilitatea emisiunilor
anterioare. Cert este că, pe baza acestor monede, în circulaţie la Tyras în secolul 1 d.Ch., dar şi a situaţiei generale
din regiune, putem afirma că relaţiile Tyrasului cu Roma în acea perioadă nu se limitează doar la sentimentele
romanofile a unor cercuri din oraş. Trebuie ţinut cont şi de faptul, potrivit căruia expansiunea Romei în nordul
Mării Negre s-a efectuat într-o primă fază, prin Bosfor99 , pentru ca la sfarşitul secolului 1 î.Ch. să fie inclus în
orbita romană ChersonesuP 00 . De la începutul secolului 1 d.Ch., în aria de influenţă romană a intrat şi Olbia, unde
s-a ridicat un portic închinat lui Augustus şi Tiberius 101 , şi unde sunt atestate strânse relaţii cu Roma ale unor
cetăţeni ai oraşului 102 Tot la Olbia, începând cu secolul 1 d.Ch., pătmnd tot mai mult elementele culturii romane şi
se dezvoltau legăturile cu centrele italice, de unde veneau o serie de produse 10 ~. În secolul I d.Ch. are loc şi
misiunea lui Dadagos la autorităţile provinciei Moesia, pentru susţinerea drepturilor oraşului, fapt ce dovedeşte
unilateral dependenţa politică a Olbiei de Roma 104 . În sfarşit, acţiunea de ajutorare datorată lui Tiberius Plautius
Silvanus Aelianus, guvernatorul Moesiei, pentru oraşul Chersones 105 , cât şi informaţia din inscripţia de la Mangup
din care aflăm că Olbia caută protecţie romană, prin încheierea unei alianţe (symmachia) cu Roma 106 , confirma
cele menţionate mai sus. Tot la Olbia, probabil după anul 70 d.Ch., apar primele trupe romane, dovadă în acest
sens stând inscripţiile de pe câteva mici baze de coloane, puse de centurionul legiunii l Italica, M. Aemilius
Severianus: 07
; Pentru cauzele schimbării statutului unui oraş grecesc. cât şi pentru continuarea vechilor statute cf. F. Jacqucs. J. Scheid. Rome
el /'mtegration de /'tlnpire 44 av.j-c- 260 ap.j-c. voi. 1. Paris. 1990. p. 225-230: F. Millar. The Emperor in the Roman World. London,
1992. p. 398-.ţ 15. S.Ju. Saprykin. Tu·a i frakiiskte ... (n 12! p. 54. sus!ine că Tiberius Plautius Silvanus a recunoscut statutul de oraşe
libere pentru Olbia şi Tyras şi le-a garant al acestora dreptul de run:pio~ no/JtEia dimensiunile hotarelor, protecwic romany"Ii sistemul de
impozitare. Nu este totuşi exclus ca pc timpul împăratului Vespasian să fi an1tloc o deminu(ic a statutului oraşului aşa cum s-a întâmplat
şi in alte oraşe vcst-pontice dar nu numai. Cf. Suetonius, lespasian, 8: Cassius Dio.Istoria romană. LXIII. 14. 1-2; Al. Suceveanu. Al.
8amea. op.Cit.. (n. 59), p. 39-46, 55.
96
Cel pu(in acesta este stadiul actual al cercetărilor.
9
' A.N. Zograf. op.cit., (n. 26), p. 34-35: P.O. Kary~"kovskij, 1.8. Kl~jman, op.cit .. (n. 2). p. 110 sqq.; VA. Anohin, op.cit., (n. l.ţ),
p 99-101: Pentru monedelc imperiale romane de la Tyras cf. P.O. Karyskovskij, A.S. Kocicvskij. Anticnye monety .. ., (n. 20). p. 88-98:
P.O. Karyskovskij, 1.8. Kl~jman, op.cit., (n. 2), p. 110-112. fig. 36: 38; S.A. 8ulatovic, op.cit., (n. 9), p. 83 sqq.
98
C. Preda. H. Nubar, op.cil .. (n. 71). p. 45.
99
D.8. S'elov. Rimljani v Severnom Pricernomor 'e vo II v.n.e., în Vestnik drcvncj istorii (mai departe VDI). 4. 1981, p. 52.
100
VM. Zubar./z istorii Hersonesa Tavriceskogo na rubeie n.e., in VDI. 2. 1987, p. 129; Idem. !Iersones Tavriceskij i Rtmskaja
1mperUa. Kiev. 1994, p. 13-18.
101
lOSPE. F. 181.
10
' Ibidem. 79.
10
J VV Krapivina, 0/'viia. J!ateria/'naja ku/Yura 1-11" vv.n.e., Kiev, 1993. p. 144.
10
'' Ju.G. Vinogradov. 0/'vija i Trajan, in Vostocnaja Evropa v drevnosti i sredncve~ov'c, Moskva. 1990. p. 29 si nota 2: cf.
:Vadpisi O/'v1i (1917-1965). Leningrad. 1968, nr. 42, p. 44-46.
IO\ CIL, XIV 3608.
106
VA. Sidorcnko. Fragment dekreta rannerimskogo vremeni iz raskopok iz pod Mangupom, in Problemy anticnoj kurtury: Tezisy
dokladov krymskqj naucnoj konfercncii 1, Simferopol, 1988. p. 86-87: Ju.G. Vinogradov, op.cit .. p. 32. nota 3: Idem. Ocerkt voennopoliticeskoJ 1storii sarmatov v 1 v11.e .. in VDI, 2. 1994. 166-169: inscripţia mai este men(ionată la acelaşi autor in Ancient Civilization from
Sqthia to Siberia. An International Joumal of Comparative Studics in History and Archaeology, Leidcn, 1993, p. 10-12.
10
; Ju.G. Vinogradov, 0/'vija ... , (n. 104), p. 29; Nu este exclus. deşi in lipsa unor dovezi, ca trupele romane să fi aparut episodic
la Tyras începând cu perioada lui Vespasian şi continuând până in perioada de la inceputul secolului al II-lea de când acestea sunt atestate
9
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Începând cu secolul al II-lea, prezenţa romană este mult mai bine documentată atât la Tyras, cât şi în
celelalte puncte de pe litoralul nord şi nord-vest-pontic 108 (fig.S). În oraşul Tyras o inscripţie din anii 116/117
d.Ch. dedicată împăratului Traian şi pusă în numele guvernatorului Quintus Pompeius Falca arată realizarea unor
lucrări de construcţie ce au fost efectuate de vexilaţia legiunii a V-a Macedonica în fruntea căreia se afla centurionul
Marcus Ennius Illadianius 109 De legiunea a V-a Macedonica este legată şi o altă inscripţie dedicată centurionului
Ti tus Trebius Fronto 110 Prezenţa unui detaşament din aceeaşi legiune este cunoscută şi din alte inscripţii şi ştampile
tegulare 111 . Un centurion legionar de origine din Ancyra închină o inscripţie împăratului Antoninus Pius şi lui
Aurelius Verus Caesar 112 Printre multele ştampile tegulare se remarcă una în care se înregistrează o formaţiune
formată din legiunile I Italica, a V-a Macedonica şi a XI-a Claudia, cât şi auxiliari, sub conducerea unui centurion
al legiunii I Italicam (fig. 4). Importanţa strategică a acestei cetăţi pentru Imperiu rezultă şi din atenţia cu care
autorităţile romane tratează oraşul de la limanul Nistrului în secolul al II-lea şi începutul celui următor. Acest fapt
rezultă limpede din inscripţia ce cuprinde de fapt două epistole latineşti ale împăratului Septimius Severus adresate
una locuitorilor cetăţii Tyras, iar cealaltă lui Heraclitus, procuratorul vămilor din Illyricum în care se spune că
această cetate să fie scutită de impozetele pe mărfuri. La sfârşitul inscripţiei este transcrisă scrisoarea din 17
februarie 201 a guvernatorului Moesiei Inferior Ovinius Tertullus 114 . Fără să mai insistăm asupra acestei laturi din
istoria Tyrasului trebuie doar să menţionăm că acesta, alături de celelalte oraşe greceşti nord-pontice, a jucat un
rol important în sistemul defensiv al Imperiului Roman de-a lungul unei perioade de aproximativ trei secole 115 (cf
fig 6)
Aşadar. abia instalaţi la gurile Dunării, romanii urmăreau deja transformarea Mării Negre într-un "lac
roman", fapt ce oferea nu numai controlul asupra punctelor de îmbarcare de pe litoralul nord-pontic, dar şi
posibilitatea contracarării eventualelor atacuri ale populaţiilor barbare din regiune. În ceea ce priveşte Tyrasul,
istoria acestui oraş poate fi înţeleasă numai în strânsă legătură cu istoria întregii regiuni vest şi nord-vest pontice.
Astfel, luând în considerare următorii factori: 1. situaţia generală din regiune în secolul I d.Ch.; 2. faptul că
oraşele greceşti din regiune au fost înglobate, cel mai târziu la începutul secolului I d.Ch., în orbita romană; 3.
poziţia strategică a Tyrasului; 4. monedele aflate în discuţie; 5. trecerea la noua eră calendaristică; 6 politica

de iz,·oarclc cpigraficc. numismatice şi arheologice. P.O. Karyskovskij, I.B. Klc:jman, op.cit., (n. 2). p. 98, sustin că primele detaşamentc
romane au apărut la Tyras in al treilea sfert a secolului I d.Ch. Pentm opinia aparitiei tmpclor romane in timpul lui Tiberius Plautius
Silvanus Aclianus sau in perioada imediat următoare vezi la P. Nicorcscu. Garnizoana romană în sudul Basarabiei, în Analele Academiei
Române. Memoriile sectiunii istorice. 1937, ser. III. t. XIX, p. 221-222: V.F. Gaidukevi. Das Bo.1poranische Reich, Amsterdam. 1971,
339-3-Hl: D.B. S'elov. op.cit .. (n. 99). p. 53-5-l cu toată bibliografia: cf. P.O. Karyskovskij. Iz istorii 1/ry. ... (n 55). p. 154-155. cu toată
bibliografia ce susţine accast.'i opinie: D.M. Pippidi. op.cit., (n. 80), p. 324. nu exclude nici el, atunci când vorbeşte despre papimsu1
Hunt. posibilitatea apariţiei dctaşamentelor militare romane înainte de secolul al Il-lea. Vezi ce înseamnă pentru statutul oraşelor greceşti
prczcn!a tmpelor romane la Fr. Jacqucs. J. Scheid, op.cil., (n. 95), p. 225-230; Al. Suceveanu, Al. Barnca. op.cll., (n. 59). p. 39-55.
1"s VI. Kadccv. Hersones Tavriceskij v penyh vekah n.e., Har'kov. 1981: 0.8. Selov, op.cit., (n. 99), p. 52-63: P.O. Karyskovskij,
1.8. Klcjman. op. ctl .. (n. 2), p. 94 sqq.: P.O. Karyskovskij, Monety. .. , (n. -l3); T. Samowski, Das Ronusche Heer im Norden des Schll'arzen
.\leers. in Arhcologia, XXXVIII. 1987. Warszawa. 1989, p. 71 sqq.; S.B. Bujskih, Fortifikacit 0/'vijskogo gosudarstva (pervye veka
n.e ). Kiev. 1991; N. Son. op.cil., (n. 15), p. 21 sqq.; V. V Krap!vina, op.cil., (n. 102); V.M. Zubar, Hersones .. ., (n. 100); N. Gudea. M.
Zahariadc, 77ze Fortifications ofLoll'er Moesia (.4.D.86-275), Amsterdam, 1997.
109 P. Nicorescu. O inscriptie a împăratului Traian găsită la Cetatea Albă, în Analele Academiei Române. Memoriile sectiunii
istorice. ser. III. t. XXVI, 1944. p. 501-510: P.O. Karyskovskij, Nadpisi Tiry, in VDI, 4, 1959, p. 116-117; T. Sarnowski, op.cit., p. 71-72;
La Olbia primul detaşament de soldaţi romani este atestat epigrafic la fel pe vremea lui Traian. Cf. Ju.G. Vinogradov, OI 'vija ... , (n. 10-l ),
p. 27-32: IOSPE, Jl. nr.687.
110 P. Nicorescu, Garnizoana romană ... , (n. 107). p. 219; P.O. Karyskovskij, op.cit., p. 117sq .. nr. 7: T. Sarnowski. op.cil .. p. 72.
111 T Sarnowski. op.cit .. p. 72-75: N. Son. Tira ... , (n.l5). p. 31-35.
11 ' N. Son . .VovaJalatmskajanadpis 'iz Tiry. în VOI. 4, 1986, p. 60-68; T. Sarnowski, op.cit., p. 73.
111 T. Sarnowski, op.cil.. p. 73: N. Son. Tira .... (n. 15), p. 33-3-l.
11·' IOSPE. F. nr. -l: CIL. 111. 781: În inscriptie este pomenit şi M. Antonius Hiberus (guvernator al provinciei Mocsia Inferior in
anii 118-139). pentm privilegiile acordate acestei cetăţi.
11.' Ca o dovadă in acest sens mai poate fi adusă marcarea Tyrasului ca punct fortifica! alături de Olbia şi Chersoncs pc scutul de
la Dura-Europos.
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fermă şi pragmatică

a romanilor faţă de această regiune, ajungem la concluzia ca şi Tyrasul, încă de la începutul
secolului 1 d.Ch., este la rându-i înglobat în aria de influenţă a Romei, asigurând de acum încolo. alături de
celelalte oraşe din zonă, interesele Imperiului Roman în regiune.

THE TOWN OF TYRAS AND ROMAN EMPIRE
IN THE FIRST CENTURY A.D.
Abstract
This study tries to take into consideration the Roman interest for The Black Sea as a 'Roman Lake'. The
history of Tyras is important for the general situation in that region, the fact of including Greek towns in Roman
administration by the first decades ofthe First Century, the strategic place ofTyras, archeological points ofview,
the politics of Rome regarding this region.
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(după

VM. Zubar, înDavnja istorija Ukrainy, vol.2, fig. 87).
1-2 Monede romane de bronz a lui Claudius I cu contramarca TYP; 3. Monedă de bronz de la Tyras cu chipul
lui Claudius 1.
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Fig. 2. Monede de la Tyras din secolul I d.Ch.
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Westpontische Griechenstădte
und
das Konigreich Pontos im 2. Jh. v. Chr.
Ligia RUSCU

Die ersten Kontakte westpontischer Stădte mit dem Konigreich Pontos gehen aufKonig Pharnakes, u. zw.
auf den Krieg von 183-179, zur0ck 1; we1cher Art genau diese Kontakte aber waren, zeigt die Oberlieferung nicht
deutlich. Die Quellen zu diesemKrieg sind Polybios (23, 9, 1-3; 24, 1, 1-3, 14-15; 25, 2; 27, 7, 5), Diodor (29, 24),
Ti tus Livius (40, 2, 6), Justin (38, 6, 2). Ursachen und Verlauf des Krieges sind unvollstăndig bekannt: der pontische
Konig Pharnakes eroberte durch eine Handstreich Sinope2 und machte einige Galaterfursten von ihren Biindnissen
mit Pergamon abtriinnig. Durch diese und weitere Angriffe auf seine Nachbarn brachte er eine Koalition gegen
sich zustande, die Pergamon, Bithynien, Kappadokien und den paphlagonischen Fiirsten Morzios umfal3te und
die trotz der geringen Untersti.itzung seitens Roms (diese beschrănkte sich auf drei Gesandtschaften, die keine
praktischen Ergebnisse erzielten) 3 es schaffie, Pharnakes zu einem Friedensschlul3 zu zwingen, durch den er seine
gesamten Errungenschaften mit der Ausnahme Sinopes einbiil3en mul3te.
Die hier zu verfolgende Frage ist eine der umstrittensten, u. zw. betriffi sie die Ursache und Bedeutung des
Vorkommens der freien Griechenstădte als adscripti im 179 abgeschlossenen Friedensvertrag, der bei Polybios
(25, 2) erhalten ist:
rrEptEA~cpYJcrau 8f. mi~ cruv811Kat~ nov ~f.v Ka-ra 'Acriav 8uvacrniN 'Apm~iw; 6 -r~~
7tAEt<J'rYj~ , Ap~Evia~ apxov K(li , AKoucriA.oxo~ 'rcDV 8f. Ka-ra L~V EupcD7tYJV ra.-raA.o~ 6 Iawa-rYJ~, TcDV 8'
auwvo~ou~f.vwv 'HpaKEW-rat, MEcnl~~ptavoi, XEppov1,ahat, cri>v 8f. -rouwt~ KustKllvoi.
Zunăchst darf die Haltung der Stadt Kyzikos nicht als ein Anhaltspunkt fur die von den anderen drei
Stădten gefuhrte Politik betrachtet werden. Kyzikos unterhielt seit langem gute Beziehungen zu Pergamon, was
darin sichtbar ist, dal3 Apollonis~, die Gattin Attalos' I. und Mutter Eumenes', aus dieser Stadt stammte, dal3 die
Stadt ihr einen Kult weihte und dal3 Kyzikos im unlăngst abgeschlossenen pergamenisch-bithynischen Krieg
( 186-183) Konig Eumenes aktive Untersti.itzung leistete. Es ist ău/3erst wenig wahrscheinlich (und auch nicht
bezeugt), da/3 die Stadt inzwischen die Seiten gewechselt habe 5. Daraus ist aber nicht zu folgern, dal3 sich die
anderen von Polybios genannten Stădte auf derselben Seite befanden. Der Stelle (25, 2) ist zu entnehmen, dal3
1

Siehe zu diesem Krieg D. Magie, Roman Rufe in rlsw Minor, Princeton 1955, 190-194, 314-315: C. Habicht, s. v. Prusias. RE
XXIII 1, 1957, 1109-1110; J. Scibcrt. Metropolis und Apoi/..?e, Wiirzburg 1963, 162-164: R.B. McShanc. The Fore1gn Policv of t!te
Allalids of Pergamum, Chicago 1964, 161-163; E. Will, Histoire politique dumonde helli!mstique II. Nancy 1966, 242-245: j Hopp,
L"ntersuchungen zur Geschichte der letzten Attaliden, Miinchen 1977. 44-48; F.W. Walbank, A Historical Commentary an Polybius III,
Oxford 1979, 226-227, 254, 257, 267-269, 271-274; RE. Allen, The Attalid Kingdom. A Constitutional flistory, Oxford 1983. 79: A.N.
Sherwin-White, Roman Foreign Policy inthe Eas/168 B.C. /o A.D.I, London 1984. 28-29, 42-43; B.C. McGing. 1/1e Fomgn Policv oj
.\Iithridates 11 Eupa tor, King of Pontus. Leiden 1986, 24-32; C. Habicht, The Attalid Monarc/1y al ils Peak, CAW. Bd. VIII: Rome and
thc Medilerranean, Cambridge 1989. 324-332: S.J. Saprykin. Herac/eia Ponlica and 7'auric Chersonesus before Roman Domina/ion
(1 T-1. cenluries B. CJ. Amsterdam 1997, 237-255.
~ S. dazu Strabo 12. 3. 11: Diodor 14. 31. 2: Appian Mithr. 113: Memnon 36. 3.
3
R.B. McShanc. a. a. O.. 162-163, unterstrcicht besondcrs den Bei trag des Eumenes zur Nicdcrwcrfung des Pharnakcs.
' S. zu ihr H. \·an Looy. Apo/lonis reine de Pergmne, Ancienl Society 7, 1976, 151-166.
'F. W. Walbank (Anm. 1), 274: F. W. Hasluck, Cyz1cus. Cambridge 1910, 174-177.
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Polybios die Mitunterzeichner des Vertrags nicht je nach der Seite aufzăhlt, auf der sie sich befanden, sondern in
der Reihenfolge ihres Status: zunăchst die barbarischen Dynasten, zuerst aus Asien, dann aus Europa, anschliel3end
die Freistădte. ohne Bezugnahme auf ihre Haltung im Kriege. Kyzikos wird auch im Wortlaut von den anderen
drei Stădten abgesondert: Herakleia, Mesambria und Chersonesos bilden eine Einheit, der (wegen der
Gemeinsamkeit des Status und nicht wegen der gemeinsamen politischen Haltung) auch Kyzikos angeschlossen
wird. Es ist mi.il3ig, nach verschiedenen Kriegsgri.inden fur jede dieser drei Stădte zu suchen5
Chersonesos und Mesambria hatten zu jenem Zeitpunkt keine politischen Verbindungen zu einer der
kriegfuhrenden Măchte und keine Veranlassung, sich in die kleinasiatischen Angelegenheiten hineinziehen zu
lassen, was ihnen wenig gebracht hătte und erheblichen Schaden zufugen konnte; sie antworten wahrscheinlich
auf eine Aufforderung Herakleias. der Mutterstadt Chersonesos' und einer megarischen Stadt wie Mesambria.
Diese bevorzugt zum Bi.indnisschlul3 im allgemeinen die eigenen Kolonien oder andere verwandte megarische
Stădte: Um 3897 schliel3t sie ein Bi.indnis mit Chersonesos, um der von der Expansion des Bosporanischen Reiches
bedrohten Stadt Theodosia militărische Hilfe zu leisten 8. Die "Nordliga" 9 wurde urspri.inglich mit Byzantion und
Chalkedon geschlossen, um dem Druck der kontinentalen Kănigreiche, besonders den Seleukiden und Bithynien,
gemeinsamen Widerstand leisten zu kănnen. Wăhrend der Belagerung Herakleias durch Cotta verlangte die
belagerte Stadt Hilfe von ihren Apoikoi (wobei ungewil3 bleibt, ob damit sowohl Chersonesos als auch Kallatis
oder Chersonesos alleine gemeint ist)l 0 Selbst die Handelsbeziehungen Herakleias mit der westpontischen Ki.iste
richten sich hauptsăchlich auf ihre Kolonie Kallatis aus 11 . Die Kolonie Herakleias ist als Hauptvermittler fur die
Weiterleitung der Erzeugnisse seiner Metropolis ins Innere 12 tătig und spielt dabei die Rolle, die Histria fur die
thasischen Amphoren erfullt 13 Politisch werden seit dem Krieg um 260, in dem Kallatis zusammen mit Histria
von Byzantion besiegt wurden, wobei das von beiden Seiten um Hilfe gebetene Herakleia sich neutra! verhălt ,
keine Beziehungen zwischen der Metropolis und Kallatis mehr verzeichnet; jedoch sonst spricht die Tatsache,
dal3 Herakleia ebenfalls dorische politische und Handelspartner bevorzugt, dafur, dal3 das Vorkommen Mesambrias
und Chersonesos' in diesem Vertrag auf eine Aufforderung Herakleias zur Beteiligung (in welcher Form auch
tmmer) zuri.ickzufuhren ist.
14

6

So 1. Hopp (Anm. 1), 47-48, Anm. 71.
- S.M. Burstein, Ou/post of Hellenism: The Emergence of Herac/ea on the Black Se a. Berkeley- Los Angeles 1976, p. 44.
8 VF. Gajdukevic. Das Bosporanische Reich, Amsterdam 1971, 69-70; J.G Vinogradov, Der Pontos Euxeinos als po/itische,
okonomische und kulturelle Einheit und die Epigraphik, Actes du IX' Congres International d'epigraphie grccque et latine 1. Acta Centri
Historiae Terra Antiqua Balcanica IL Sofia 1987, 32.
9
E. Will (Anm. 1) L p. 120-121.
10
Memnon 32.
11 Die gestempelten Amphoren Hcraklcias kommcn an der weslpontischen Kiisle hauptsăchlich nordlich des Haemus vor (M.
Lazarov. D1e Amphoren und Amplwrenstempel Herakleia Ponticas in Thrakien (bg.). Izv Vama 16, 1980, 19). bereits seit dem Beginn der
Stempelung. also scit dem Anfang des 4. Jh. (Ebd; Livia Buzoianu. Despre începuturile impar/ului de amfore ştampilate în cetaţile
greceşt1 7bmis ŞI Ca/latis. Pontica 17. 1984, 58: A. Radulescu. Maria Barbulescu. Livia Buzoianu,Jmporturi amforice la Albeşti (Jud.
Constanta): Heraclea Pontica. Pontica 19, 1986, 46: Livia Buzoianu, Les premieres unportations d'amphores limbrees dans les cites
grecques de 1cmus el de Callatis, în Rechcrches sur les amphores grecques [ed. J.- Y. Empereur. Y. Garlan), BCH Suppl. 13, 1986, 410),
vielleicht sogar eher, ab dem Ende des 5. Jh., da die friihesten Exemplare keinen Stempel trugen (M. Gramatopol, Gh. Poenaru Bordea.
Amphora Stamps from Callalis and South Dobrudja. Dacia N. S. 13, 1969, 147; A. Rădulescu, Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu,
Observaţii privind importul amforelor ştampilate În sud-estul Dobrogei, Pontica 18, 1985, 56), besonders aber in Kallalis und dercn
Chora. Im Phrurion von Albeşti kommen sie in Verbindung mit dem Beginn der Siedlung selbst vor (Maria Barbulescu, Livia Buzoianu.
N. Cheluta Georgescu, Pentru un catalog complet al importurilor amforice la Albeşti (Jud. Constanta), Pontica 23, 1990, 59); in Tomis
erscheinen sie etwas spăter (LiYia Buzoianu, Importurile amfonce la Tomis în perioada elenislica. Pontica 25. 1992, 106): hier (Livia
Buzoianu, ştampilele sinopeene de la edificiul roman cu mozaic, Pontica 14, 1981, 142), wie auch in Bizonc und Odessos (M. Lazarov.
a. O.. 19; ders .. Les timbres amphoriques d'Odessos [bg., fr. Zusammenfassung], Izv Vama 10, 1974, 56) und im Norden der Dobrudscha
(Vasilica Lungu, Circula,tia amforelor ştampilate în zona Capul Dolojman, Pontica 25, 1992, 77), erscheinen sie in viei kleineren
Mengen als in Kallatis.
12 V Sîrbu, Consideraţii privind importul de amfore greceşti pe teritoriul României (secolele ~ 1-1 î. e. n.), Pontica 16, 1983, 65.
13 Livia Buzoianu (Anm. 11), 142.
·
"l>femnon 21.
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Es gehen die Ansichten dari.iber auseinander, weshalb die Griechenstădte i.iberhaupt in den Friedensvertrag
eingeschlossen wurden. Erstens stehen sich bezi.iglich des Rechtsstatus der adscripti die Meinungen Bikermans 15 ,
daf3 diese nicht als eigentliche Mitkămpfer am Krieg teilgenommen hătten, und jene Dahlheims 16, daf3 sie es getan
haben (u. zw. gegen Pontos), gegeni.iber. Sodann stellt sich die Frage, welcher der kriegfi.ihrenden Măchte ihre
Untersti.itzung oder Sympathie gehorte.
Ein Teil der Forscher ist der Meinung, daf3 sich Herakleia, Kyzikos und die anderen Stădte auf der Seite
Pergamons und seiner Verbi.indeten befanden. Dafur werden hauptsăchlich drei Gri.inde angefi.ihrt: erstens, daf3
der AngriffPharnakes' aufSinope Herakleia dazu bewogen habe (dem Beispiel Rhodos' folgend, das sich in Rom
fur die eroberte Stadt eingesetzt hatte), deren Partei zu ergreifen, aufgrund der Idee, daf3 die Sache der autonomen
Griechenstădte unter allen Umstănden Solidarităt hervorgerufen haben muf3 17 ; zweitens, daf3 die Eroberung Tieions,
einer Stadt, die Herakleia "untertan" (vmtKoo~) gewesen war 18 , durch Pharnakes als eine Bedrohung f6r Herakleia
gelte'y; drittens, daf3 die Haltung Chersonesos' dadurch bestimmt wurde, daf3 Pharnakes den ebenfalls im
Friedensvertrag genannten Sarmatenfi.irsten Gatalos angestiftet habe, die Stadt zu bedrohen oder anzugreifen,
wobei der (mit 179 datierte) Vertrag zwischen Chersonesos und Pharnakes (IOSPE' 402) als Argument angefuhrt
wird 20 , da Pharnakes sich darin verpflichtet, der Stadt gegen "die benachbarten Barbaren" (oi napaKtjlEVOt ~ap~apot)
beizustehen und die Demokratie in Chersonesos zu besch6tzen (cruv8taqJU/.r'JcCJl nl\' OllP()Kpatiav 1.;rmi t6 8uvat6v).
Zum einen hatte Herakleia keine Verpflichtung, Sinope beizustehen. Der Beistand fur die angegntfene
Stadt bildet auch fur die anderen am Krieg beteiligten Măchte keinen Grund zum Eingriff; Rhodos ist die einzige,
die zur Untersti.itzung von Sinope etwas unternimmt; der Kriegsgrund Pergamons muf3 anderswo gesucht werden,
wohl in den Expansionsbestreben Pharnakes' aufKosten Galatiens21 . Unter den gegebenen Umstănden, da Herakleia
selbst Tieion und Kieron an Prusias von Bithynien verloren hatte und nur knapp davon bewahrt worden war,
selbst zu fallen 22 , ist es keinesfalls naheliegend, daf3 die lnteressen der beiden Stădte die gleichen oder auch nur
ăhnlich waren. Zum zweiten ist es wirklich schwer einzusehen, weshalb die Einnahme Tieions durch Pharnakes
einem gegen Herakleia gefuhrten Schlag gleichkommen sollte, wo sich die Stadt Tieion doch seit geraumer Zeit
in bithynischen (oder pergamenischen 2') Hănden befand 2 ~. Zum dritten ist es gut dokumentiert, daf3 die Skythen
auf der Krim und nicht die Sarmaten die von Chersonesos gefurchteten Feinde waren; die Sarmaten (die zwar
Olbia bedrohten) boten ganz im Gegenteil den Chersonesiern in mehreren Gelegenheiten militărische
Untersti.itzung25 . Somit stehen hier die Chersonesier und Sannaten wahrscheinlich auf derselben Seite26 Auch ist
der Vertrag Pharnakes' mit Chersonesos, wie Burstein zeigte, 155 und nicht 179 zu datieren, da er nach der von
15

E. Bikerman, Rom und Lampsakos. Philologus 87, 1932, 2771I.
W. Dahlheim, Struktur und Entwicklung des romischen Vălkerrechts im dritlen und mei ten Jahrhundert v. Chr., Vestigia 8,
Munchen 1968, 214-216. Anm. 84. 85.
17
B.C. McGing (Amn. 1). 29-30 mitAnm. 81.
18
."vfemnon 19, 1.
19
Oder gar. dafi Herakleia selbst zusammen mit Sinope von Phamakes erobert \~urde: so (anderweitig nicht bezcugt) bei R.B.
McShane (Anm. 1). 161.
~o E. Will (Anm. 1), 244: F.W. Walbank (Anm. 1), 273-274: J. Hopp (Anm. 1), 47, Arun. 71.
21
So B.C. McGing (Anm. 1), 26.
'~ Mcmnon 19: D. Magic (Anm. 1), 314.
3
' Siche zur Fragc des Schicksals Tieions in diesen Jahren und cines sog. "pergamcnischen Korridors" zurn Schwarzen Meer B.C.
McGing (Anm. 1) 27 mitAnm. 73; D. Magie (Anm. 1), 192; 760, Anm. 56; 1190, Anm. 21; 1193, Anm. 28: R.B. McShane (Anm. 1), 162
mit Arm1. 43: A.H.M. Jones, The Cittes ofthe Eastern Roman Provincd, Oxford 1971, 152, 420; C. Habicht (Anm. 1), 1110.
~~ S.J. Saprykin (Anm. 1), 241-242.
5
' Po~vainos 7. 56: die Konigin dcr Sarmaten, Amage, untcrstutzt Chersonesos gegen die Skythen. Zu Skythcn und Sam1aten irn
2.- 1. Jh. siche J. Harmatta, Studies on the History ofthe Sarmatians 2, Budapest 1970; D.M. Pippidi in ;Jlthislorische Studien. Hermann
Bengtson zw11 70. Geburtstag (Hrsg. H. Heinen), Wiesbaden 1983, Historia-Einzelschriften 40; Abri6 der Geschichte antiker Randklllturcn
(Hrsg. W.- D. v. Barlocwcn), Munchen 1961, 138-142 (R. Wemer); J.G Vinogradov, Die lotivinschrift der Tochter des Konigs Skiluros
aus Pantikapaion und Probleme der Geschichte Skythiens und des Bosporus im 2. Jh. v. Chr., VDI 1987, l, 55-86 (russ.) = Ponlische
Studien, Mainz 1997, 526-562; S.J. Saprykin (Anm. 1), 257-273 mit neuerer russischer Literatur.
26
So B.C. McGing (Anm. 1), 30 und F.W. Walbank (Anm. 1), 273: auf der Seite der anti-Pharnakes-Koalition.
16
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den pontischen Konigen wahrscheinlich bis Mithridates VI. benutzten Seleukiden-Ăra datiert wird 27 und ist damit
nicht im Zusammenhang dieses Friedensvertrags zu verwerten.
Es ist also mit grol3er Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en, dal3 sich die drei Stădte um Herakleia auf der
Seite Pergamons und seiner Verbi.indeten befand. Somit bleiben die Ansichten i.ibrig, da/3 sich Herakleia und seine
Verbi.indeten im Kontlikt neutra! verhielten oder, da/3 sie auf der Seite Pharnakes' standen. Fi.ir die Neutralităt der
Stădte sprechen sich Saprykin 28 und Seibert 29 aus; der letztere meint, da/3 Herakleia sich durch die Obergriffe und
Gewalttaten beider kriegfuhrenden Seiten bedroht gefuhlt hat und somit Ri.ickhalt und Untersti.itzung in einem
Bi.indnis mit anderen verwandten Stădten, darunter die eigene Kolonie, suchte. Hopp verwirft diese Idee mit dem
Argument, da/3 Seibert die militărische Macht der Stădte und ihre Făhigkeit, Feinde abzuwehren, bei weitem
i.iberschătze 10 .

Fi.ir die Ansicht, da/3 sich Herakleia auf pontischer Seite befunden habe, spricht folgendes: Herakleia und
Pontos standen schon in der Vergangenheit wiederholt in guten (wenn auch nicht ununterbrochen guten)
Beziehungen zueinander, was oft durch das Vorhandensein des gemeinsamen Feindes Bithynien bewirkt wurde11 ;
das vormals Herakleia gehorende Tieion wurde, nachdem es mehrmals den Besitzer gewechselt hatte, im
Friedensvertrag an Eumen~s "zur6ckgegeben" (a1to8ouvm- Polybios 25, 2, 7), der es sp&ter nicht etwa Herakleia,
sondern Prusias schenkte; was zumindest bedeutet, da/3 die Beziehungen zwischen dem pergamenischen Konigreich
und Herakleia nicht die besten waren; Eumenes hegte die (nur durch den Eingriff Rhodos' vereitelte) Absicht,
wăhrend des Krieges die Meerengen zu sperren, was fur alle hier betroffenen Stădte einen Ri.ickschlag und eine
Bedrohung bedeuten mu/3te12 .
Es bestehen also gute Gri.inde dafur, da/3 Herakleia in diesem Kriege die Seite Pontos' ergriffen hat, wenn
es auch von direktem Einschreiten von Truppen abgesehen haben wird. Herakleia hatte sich in jenen Jahren
desofteren in der Lage gesehen, um seine eigene Existenz· schwer kămpfen zu mi.issen und somit kaum gr6/3ere
Heeresaufgebote ins Feld fuhren konnte. Es handelt sich am wahrscheinlichsten um eine der pontischen Seite
gegeni.iber wohlwollende Neutralităt. Die Teilnahme der Stădte am Krieg wird sich wahrscheinlich darauf
beschrănkt haben, da/3 sie Pontos mit Getreidelieferungen untersti.itzten, wie Herakleia es schon einmal in Zeiten
der Bedrăngnis fur Mithradates II. getan hattell, da/3 sie eventuell ihre Flotte zu Transportzwecken zur Verfugung
stellten und da/3 durch die Vermittlung Chersonesos' dem Pharnakes das Bi.indnis des Sarmatenfursten und dadurch
wohl Soldner verschafft wurden. Damit sicherte sich Herakleia, aher auch die anderen beiden Stădte, in der
Person des pontischen Konigs einen wirksameren und zuverlăssigeren Beschi.itzer oder Verbi.indeten, als es die
anderen kleinasiatischen Konige sein konnten.
Die einmal gekni.ipften Bande erschlafften so bald wieder nicht. Der Vertrag zwischen Chersonesos und
Pharnakes entspringt dem Bedi.irfnis der Krimstadt, sich zusătzliche Hilfe gegen die sie bedrohenden Barbaren zu
verschaffen, aher auch der Politik des Pharnakes, dessen Expansionsplăne in Kleinasien zum Scheitern gebracht
S.M. Burstein, 111e Aftermath of the Pe ace ofApamea. Rome and the Pontic rtar, AJAH 5, 1980. 1-12; s. auch W. Leschhorn.
Antike Aren. Histolia-Einzelschriften 81. Stultgart 1993, 78-86. Die neue Datierung fand fast allgemeine Anerkennung: dagegen ăufiern
sich am nachdrticklichsten die russischen Forscher, allen voran J.G Vinogradov (BE 1990. 559) und S.J. Saprykin (VOI 1990. 2, 207
[russ.]; ders. [Anm. 1], 246-247); aber weder das Argument der knappen Zeit flir die Miinzprăgungen Mithradates· IV. und seiner
Konigin, noch jenes der antiseleukidischen Politik der ersten Konige von Pontos, was verhindert haben soli, dafi Phamakes die SeleukidenĂra benutzt, sind ausreichend, um an der al ten Datierung festzuhalten.
28 S.J. Saprykin (Anm. 1), 24 7-248; da er aber auf der a!ten Datierung des Vertrags zwischen Pharnakes und Chersonesos besteht
und diese tatkrăfiig mit einbezieht, wird seine Argumentation schon dadurch hinfâllig.
29
1. Seibert (Anm. 1), 163.
Jo J. Hopp (Anm. 1), 47, Anm. 71.
JJ Die .,Nordliga" (Herakleia, Cha1kedon und Byzantion) ruft Mithradates "den Grtinder'' zur Hilfe gegen Seleukos: Memnon 7.
2: D. Magie (Anm. 1), 189; E. Will (Anm. 1) 1. 120 f.: Herakleia unterstiilZt Aliobarzanes von Pontos gegen die Galater: Memnon 16, 12; o. Magie, a. a. O., 189-190; Zipoites greift Herakleia an: Memnon 6, 3; Herakleia unterstiitzt Nikomedes von Bithynien ge~en
Antiochos II: Memnon 9, 3, E. Will (Anm. 1) I, 219 f.; Prusias 1. erobert Kieros von Herak1eia und benemll es nach sich: Memnon 19, 13; Strabo 12. 4, 3. Vgl. Th. Reinach, Mithridates Eupator, Kănig von Pontos, Leipzig 1895, p. 25; 8. C. McGing (Anm. 1), 16.
n S.M. Burstein (Anm. 27), 10, Anm. 25.
no. Magie(Anm.1), 189-190.
27
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worden waren und der somit bestrebt war, seinen Einflu/3 woanders geltend zu machen, wenn auch unter der
Verpflichtung der Einhaltung der romischen fil ... a34 . Mit Mesambria ist die weitere Entwicklung der Beziehungen
zum Konigreich Pontos im 2. Jh. nicht bekannt; aus ihrer Nachbarstadt Odessos ist jedoch eine arg versti.immelte
Inschrift bekannt, die Gesandte, Hilfeleistungen und Konig Pharnakes in unklarer Beziehung zueinander erwăhnt.
Das kann ebenso gedeutet werden, dal3 Odessos sich vom pontischen Konig Hilfe erbat, als auch umgekehrt'\
aber Pharnakes mu/3 schon in eine wundersame Bedrăngnis geraten sein, damit er Untersti.itzung von einer kleinen
Stadt verlangt, die selbst aufHilfe gegen die sie bedrohenden Barbaren angewiesen war. Es ist wahrscheinlicher,
da/3 sich Odessos die Untersti.itzung des pontischen Konigs sichern wollte; somit baut Pharnakes die durch die
Verwandtschaftsbeziehungen Herakleias eingeleiteten Verbindungen weiter aus, prăsentiert sich als potentieller
Beschi.itzer der Griechen gegen die barbarische Flut und schafft einen Ansatz fur das spătere pontische Reich des
Mithradates Eupator.

3
'
31

Siehe zum Vertrag B.C. McGing (Anm. 1); SEG 30, 962; zur Datierung s. Aruu. 27.
S. fur bei de Standpunkle McGing (Anm. 1), 32 mit Anm. 92-94; J. Hopp (Anm. 1), 47-48, Aruu. 71.
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•
Logofătul

lvan Norocea şi fiica sa Velicacontemporanii lui Mihai Viteazul

RaduMÂRZA

Secolul al XVI-lea a fost pentru Ţara Românească şi Moldova un timp al pretendenţilor la tron şi al boierilor
pribegi, al aventurierilor, al negustorilor şi finanţiştilor levantini; a fost o lume în mişcare, o lume pe care Nicolae
Iorga o numea inspirat "Bizanţ după Bizanţ" - un spaţiu post - bizantin căruia îi era specifică mobilitatea: din
Orientul Apropiat până la Lvov şi de la Raguza până la Nistru şi Nipru întâlnim o lume foarte compozită, greci din
Insule şi din Constantinopol, aromâni şi albanezi, dalmatini - slavi sau italieni de pe litoralul adriatic, negustori
sau călugări bulgari şi sârbi, saşi sau maghiari care conduc solii ardelene la Poartă, la Habsburgi, în Polonia sau în
Ţările Române, boieri români care, în funcţie de situaţia politică de moment, se află sau refugiaţi dincolo de
hotarele ţării lor ("pribegii"), sau ca reprezentanţi diplomatici ai domnilor lor.
Un asemenea caz este acela al lui Ivan Norocea - "Logofătul" şi al întregii sale familii; nu atât al familiei
sale de provenienţă (pe care o cunoaştem în foarte mică măsură), cât al familiei soţiei sale (doamna Stana, fiică a
lui Mircea Ciobanul şi a doamnei Chiajna) şi al descendenţilor săi (dintre cei patru fii şi fiice din prima căsătorie
se remarcă Zamfira şi Velica). În studiul de faţă vom încerca să oferim o nouă imagine asupra Logofătului şi a
fiicei sale Velica, având în vedere integrarea lor în lumea mobilă a Levantului secolului al XVI-lea şi, totodată,
implicarea lor în politica lui Mihai Viteazul.
Istoriografia problemei
Pentru început, trebuie menţionat faptul că Logofătul este adesea asociat în lucrările istoriografice cu fiicele
sale Velica şi Zamfira. Viaţa şi cariera lor este relativ bine cunoscută, având în vedere izvoarele publicate în
diferite colecţii de documente 1 şi studiile care le-au fost dedicate. O preocupare constantă pentru ei a manifestat
Nicolae Iorga care, pe lângă publicarea de documente privitoare la cele trei personaje istorice, le-a dedicat câteva
studii care astăzi rămân în mare parte valabile, 2 mai ales în ceea ce priveşte implicaţiile pactului şi a nunţii din
1587, evenimente la care vom reveni mai jos. Alături de Nicolae Iorga, trebuie să amintim pe Ştefan Meteş, pe

'Vezi Eudoxiu de Hunnuzaki, Documente privitore la Istoria Românilor, voi. XII, Bucureşti, 1903: Andrei Veress, Documente
privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, voi. III-IV, Bucureşti, 1931-1932; Documente privind islorw Româme1.
Seria 8. Ţara Românească, veacul XVI, voi. IV-VI (mai departe, prescurtat: D.!.R. Seria B. Ţara Românească); Ştefan D. Grecianu,
Genealogitle documentate ale familiilor boiereşti, voi. II, Bucureşti, 1916; Nicolae Iorga, Contribu,fiuni la Istoria Munteniei in a doua
jumătate a secolului al )r.T7-Iea. înA.A.R.J'vi.S.I., s. II, t. XVIII, p. 1-112; Nicolae Iorga, Documente privitoare la Ioan Norocea Logofătul
şi la l·elica Norocea, prietena lui Mihai 1iteazul, în Buletinul Comisiei istorice a României, X, 1931, p. 95-102.
2 Doamna l·e/ica, wbita lui Mihai I·ileazul şi slăpâna Ardealului, în Floarea darurilor, Il, 17, 1907, p. 257-259; Un pact de
fanulie ŞI o nuntă domnească în 1587. în A.A.R.M.S.I., s. III, t. XII, m. 2, p. 27-33. Vezi şi menţiuni1e interesante din Istoria lui Mihai
r lteazul. Editia a 11-a, Bucureşti, 1968: Istoria Românilor, voi. V, litej1i. Ediţia a 11-a, Bucureşti, 1998: Românii în străinătate de-a
lungul timpuiw. Lecţii la Şcoala Superioară de Războiu. Ediţia a II-a, Vălenii de Munte, 1935 şi Iiaţafemeilor în trecutul romănesc.
Vă1enii de Munte, 1910.
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care acest subiect 1-a interesat mai ales din perspectiva prezenţei lor în Transilvania3 şi, mai recent, pe Georgeta
Totoi, care a publicat în anii '60 două substanţiale studii care au în centrul atenţiei figura Logofătului, dar care nu
neglijează nici familia sa. 4 Trebuie menţionată includerea lui "lvan Norocea (din Răzvad)" în excelentul Dicţionar
al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Secolele XIV-XVII al lui Nicolae Stoicescu. 5 Istoriografia
a insistat pe cariera politică a Logofătului în cele două Ţări Române şi în Transilvania, făcând din aceasta o
dovadă a unităţii politice româneşti; în ceea ce o priveşte pe Velica (a cărei figură ne va interesa în mod special pe
parcursul acestei lucrări), ea este cunoscută de istoriografie mai ales datorită celor două căsătorii (cu Vlad, pretendent
la tronul muntean şi cu Fabio Genga, sfetnic şi "cămăraş intim" al lui Sigismund Bathory). Un element interesant
şi care a fost neglijat- din varii motive- este relaţia Velicăi cu Mihai Viteazul.
lvan Norocea-

"Logofătul"

Originea Logofătului ridică încă multe semne de întrebare: o primă problemă care se pune este însăşi
identificarea sa printre mai mulţi boieri munteni contemporani care poartă numele de "Ioan logofăt": Nicolae
Stoicescu se îndoieşte de identificarea lui "Ivan Norocea" cu ''Ivan logofăt"/ făcută de Georgeta Totoi/ de asemenea
Nicolae Iorga îi consideră două personaje diferiteB Având în vedere corelarea evenimentelor la care participă
"lvan Norocea" şi "Ivan logofăt", tindem să dăm dreptate Georgetei Totoi şi să considerăm alături de ea că este
vorba de unul şi acelaşi personaj istoric. Părinţii Logofătului rămân până în prezent necunoscuţi; doar despre
mama sa se ştie că dintr-o a doua căsătorie a mai avut un fiu, Grigore Pribeagul care, boier refugiat în Transilvania,
a colaborat acolo cu fratele său vitreg 9 În ceea ce priveşte originea acestuia, Georgeta Totoi oferă trei variante
(provenienţa din marea boierime, din boierimea nouă şi origine dalmată - ipoteză interesantă, pentru care însă
argumentele de până în prezent sunt insuficiente) 10
Cariera politică a Logofătului este şi ea bine cunoscută, 11 deşi ridică unele semne de întrebare, la care ne
vom referi mai jos: ea se desfăşoară întâi în Ţara Românească (aproximativ între anii 1559-1600, cu o întrerupere
între 1568-1593), ocupând o serie de dregătorii în timpul lui Mircea Ciobanul ( 1545-1552, 1553-1554, 15581559), Petraşcu cel Bun (1554-1557) şi Petru cel Tânăr ( 1559-1568), fiul minor al lui Mircea Ciobanu, pe care îl
tutelează împreună cu văduva fostului domn, Chiajna. Spre finalul carierei sale, după 25 de ani petrecuţi în
străinătate, se întoarce în Ţara Românească în timpul lui Mihai Viteazul ( 1593-1601 ). Face parte din al doilea
divan al acestuia (divanul din care în mare parte fuseseră înlăturaţi boierii filoturci) şi participă la marile lupte
antiotomane din anul1595 (la lupta de la Şerpăteşti, în ianuarie, 12 şi la luptele de apărare a Dunării, în august 13),
lupte în care îl pierde pe fiul Cristofor (conform altor surse Adam). 14
Domni şi boieri din 7arile Române in oraşul Cluj şi Românii din Cluj, Cluj, 1935, 82 p.; Moşiile Domnilor şi boierilor din ţertle
române Îlt Ardeal şi Ungaria. Arad. 1925. 96 p.; Satul ardelean Ce/ea şi Logofătul Ioan Norocea din Piteşti şi iobagii săi. Ştiri istortce
din secolele .Al '1-Ji"L'( Cluj. 1933, 48 p.
'Rolul logofătului !van Norocea in viaţa politică a Ţărilor Române in a doua jumătate a secolului a/.\1 1-lea, în Studii. Revistă
de tstorie. XVI. 2. 1963. p. 409-428 şi Date noi in legătură cu Logofătul/van Norocea din Piteşti. înApulum, V. 1965. p. 323-J.l5.
'Bucureşti. 1971. p. 66-67.
6
Ibidem. p. 67.
-Date noi .... p. 326-327.
8
N. 1orga.lstoria Românilor. voi. V. ed. citată, indicele de la p. 455.
9
Georgela Totoi, Date noi ... , p. 327.
10
Ibidem, p. 328. Vezi şi observaţiile autoarei privind confesiunea catolică a Logofătului. în Ibidem, p. 342-343.
11
Şt. Meteş. Satul arde!eati Ce lea .. , passim; Georgeta Totoi. op.cil., p. 323-324; Eadem. Rolul. , p. 413-426: N. Stoicescu.
op.cil .. p. 66-67: D. Mioc, C. Bălan. M. Bălan, H. Chircă. N. Stoicescu, Şt. Ştefănescu. Lista dregătorilor din sfatul domnesc al Jarii
Româneşti Îl! secolele .xr.~.\1'/1. în S.M!.M.. IV. 1960, p. 568 sqv. Logofătul este men~ionat printre boierii care au făcut carieră politică în
ambele ~ări româneşti în N. Stoicescu, Un aspect al rela,tiilor politice dintre Ţara Românească şi Moldova in secolele .Y11-.Y11!: mutarea
dregătorilor dintr-o .tară in alta, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Iaşi, XI, 1974, p. 252-253.
12
Prcsta~ia sa cu acea ocazie este recompensată de domn printr-o danie, vezi Petre P. Panaitescu, Milzm liteazul, Bucureşti, 1936,
p. 77-78; N. Iorga, Istoria Românilor, p. 266.
13
Ibidem, p. 276.
1
' Numele Adam folosit de N. Stoicescu, Dic,tionar, p. 66, cel de Cristofor de Georgeta Totoi, Date noi... , p. 340-342. Un izvoare
contemporan menţionează că una dintre cauzele "apetitutului" antiotoman al Logofătului (şi de prozelitism catolic) ar fi fost profanarea
de către turci a mom1ântului fiului său -vezi A Veress, Documente, IV, p. 313-315. N. Stoicescu, op.cit., p. 66.
3
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În Transilvania, Logofătul (s-a aflat aici aproximativ între anii 1568-1593) ajunge întâi ca sol al lui Petru
cel Tânăr (1 559, 1560), 15 apoi ca refugiat în faţa noului domn, Alexandru al II-lea Mircea- şi el fiu al lui Mircea
Ciobanul (în timpul primei sale domnii, 1568-1574). Aici el se implică în viaţa politică a principatului, devenind
fidel al principilor Bathoreşti, 16 situaţie pe care şi-o consolidează şi prin căsătoria celor două fiice, Zamfira şi
Velica, cu nobili din preajma principilor (pe Velica o mărită, după moartea primului ei soţ, cu curteanul italian
Fabio Genga, iar pe Zamfira cu Petru Racz şi, după decesul acestuia, cu Ioan Balintitt). Dar rolul său în politica
Transilvaniei reiese cel mai bine din importantele misiuni diplomatice pe care le îndeplineşte la Poartă şi în
Moldova; merită menţionat de asemenea aportul avut la înfrângerea conspiraţiei filootomane conduse de Balthasar
Bathory (august- septembrie 1594) 17
Activitatea sa politică din Moldova este mai puţin cunoscută. Nicolae Stoicescu sugerează că începuturile
ei trebuiesc legate de căsătoria fiicei Velica cu nepotul domnitorului Petru Şchiopul (1587), 18 situaţie care ar fi
favorizat ascensiunea politică a Logofătului în această ţară, în care ocupă câteva dregătorii sub acest domn şi sub
Aron vodă Tiranul (1587-1593). 19
De cariera politică a Logofătului se leagă desigur şi situaţia sa materială căci, prin averile acumulate în
Ţara Românească şi Transilvania, 20 este unul dintre cei mai bogaţi boieri ai epocii 21 Pe lângă funcţiile ocupate în
Ţara Românească şi Moldova, trebuie amintit faptul că în răstimpul dintre anii 1577-1587 Logofătul este ridicat
la rangul de nobil de Sebeşul Săsesc ("Logofet de Szaszsebes", "Lugofott Iwan von Millembach") pentru meritele
sale faţă de principii Băthoreşti; în aceeaşi localitate îşi cumpără casă şi părţi de moşie 22 Împrejurările diplomatice
ale căsătoriei fiicei sale Velica cu Vlad, nepotul lui Petru Şchiopul (când domnul Moldovei ruga pe principele
Sigismund Băthory să insiste pe lângă Logofăt, pe atunci încă refugiat în Transilvania, să accepte căsătoria Velicăi
cu nepotul lui Petru Şchiopul, căruia principele îi dădea un răspuns pozitiv în acest sens 2l) sunt încă o dovadă în
acest sens.
Credem că este necesară lămurirea apartenenţei politice a Logofătului. La o privire de ansamblu asupra
politicii româneşti în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, se observă că exista un conflict acut între două
ramuri ale descendenţilor lui Mircea Ciobanul: pe de o parte cei grupaţi în jurul văduvei sale, Chiajna (fiii Petru
Şchiopul, domn al Moldovei, Miloş, Petru cel Tânăr- domnul Ţării Româneşti, alături de care putem include pe
fiica Stana, care se căsătoreşte tocmai cu lvan Norocea), iar pe de altă parte este vorba de Alexandru al II-lea
Mircea (şi el fiu al lui Mircea Ciobanul) şi de soţia greco - italiană a acestuia, Ecaterina Salvaressa 2 ~, la care se
adaugă fiul lor, Mihnea Turcitul, domn al Ţării Româneşti (1577-1583, 1585-1591). În acest conflict, încheiat în
aparenţă prin pactul de la 15872\ Logofătul s-a aflat desigur în tabăra condusă de doamna Chiajna, căci în timpul
lui Petru cel Tânăr ocupă un loc important în politica internă, dar în timpul lui Alexandru al II-lea şi Mihnea
Turcitul este pribeag în Transilvania. Spre sfărşitul carierei sale politice, Logofătul revine în Ţara Românească
tocmai la începutul domniei lui :\1ihai Viteazul şi face parte, ca mare vornic, din al doilea divan (antiotoman), al
15

Ibidem, p. 66.
Şt. Meteş, Cetea... , p. 6-18; Georgeta Totoi, Date noi ... , p. 323-324; eadem. Rolul. .. , p. 413-422.
17 Vezi A.D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. III. Ediţia a IV-a, Bucureşti, 1988, p. 134. 167: Ioan Sârbu,
Istoria lui A!ihai f,odă rîteazul, domnul Ţării Româneşti, Timişoara, 1976, p. 60-61: N. Iorga, Istoria Românilor. V. p. 260-261.
18
N. Stoicescu, op.cit., p. 66.
19 Şt. Meteş. Cetea
, p. 18; Georgeta Totoi, Date noi. , p. 324. Prezenţa sa în divan este atestată de cronicarul ardelean Szamoskdzy
şi de Ioan de Marini Poli (vezi Hurmuzaki, Documente, III-1, p. 197).
20 Nu există indicii c-ar fi a..ut averi şi în Moldova (cf. Georgeta Totoi, Date noi..., p. 328), deşi acest lucru este greu de crezut 1
21 Pentru veniturile sale, vezi Georgeta Totoi, Date noi. .. , p. 328-333; Ion Donat, Domeniul domnesc în Ţara Românească (sec.
XI~~)(l1), Bucureşti, 1996, p. 76. 88, 144 (menţiuni ale domeniilor Logofătului). Cea mai cunoscută moşie a sa este una din Transilvania:
satul Cetea de lângă Teiuş, probabil prima achiziţionată în timpul refugiului ardelean- vezi Şt. Meteş, Cetea ... , passim.
22 Ibidem, p. 10: Georgeta Totoi, Date noi ... , p. 329-330.
23 Corespondenţa dintre Petru Şchiopul şi Sigismund Băthory la A. Veress, Documente, III, p. 96-99.
24 Vezi corespondenţa publicată de N. Iorga. Contribuţiuni la istoria Munteniei în a doua jumătate a secolului al .\1 1-/ea, în
A.A.R.MS.I., s. II, t. XVIII, p. 1-112, mai ales p. 71-86.
25 N. Iorga, Un pact de (ami fie.., passim.
16
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domnului fapt care, alături de prestaţia din campania din 1595, îl situează desigur în gruparea boierească fidelă. lui
Mihai Viteazul. 26 De asemenea, prezenţa sa în Moldova este atestată în timpul lui Petru Şchi?pul, fidel ŞI el
Chiajnei, şi a lui Aron Tiranul, care la 1594 va adera la linia antiotomană a lui Mihai Vite~zul. In ~ransilvania:
Logofătul a fost un apropiat al Bathoreştilor, ba chiar a participat la reprimarea complot~lUI ~agnaţilor ~loturc!
din 1594. Toate acestea ne fac să credem că îl putem încadra pe lvan Norocea- Logofătul m onentarea boiereasca
"pământeană".

27

Dregătoriile ocupate în statele româneşti, titlul nobiliar primit în Transilvania, ca şi misiunile diplomatice
sensibile pe care le îndeplineşte sunt dovezi clare ale importanţei politice a Logofătului în Ţările Române şi
Transilvania. De aceea, considerăm nimerită, cu unele nuanţe, observaţia Georgetei Totoi, care sublinia că
Logofătul face parte dintre puţinii boieri care au călătorit prin toate cele trei state româneşti şi că este primul

care a fost "în mod permanent şi efectiv la conducerea [subl.n.] tuturor celor trei Ţări române" 28 Deşi rolul
Logofătului în politica românească şi ardeleană este incontestabil, folosirea termenului subliniat ni se pare
exagerată, dar ea trebuie percepută prin prisma epocii în care scria autoarea, o epocă în care în istoriografia
românească prima determinismul naţional. În legătură cu relaţia dintre Logofătul aflat încă în Transilvania şi
Mihai Viteazul, Georgeta Totoi afirmă că "Logofătul a adus preţioase servicii lui Mihai Viteazul, între altele
pregătind o atmosferă favorabilă numirii sale pe tronul Ţării Româneşti, intervenind pe lângă Sigismund Bathory
pentru trimiterea de armată şi bani în Ţara Românească pentru susţinerea luptelor contra turcilor, iar mai
târziu, cercul de rude şi prieteni ai Logofătului de la Alba Iulia va deveni platforma politică pe care se va
!lprijini voievodul [subl.n.], când va pune stăpânire pe această ţară" . Considerăm că, în lipsa unor dovezi
documentare, aceste afirmaţii rămân simple supoziţii, pentru că până în prezent nu dispunem de izvoare care
să ateste existenţa unor relaţii între Logofăt şi Mihai Viteazul înaintea domniei acestuia din urmă. În ceea ce
priveşte "cercul de prieteni ai Logofătului de la Alba Iulia", este adevărat că acesta s-a mişcat, la curtea princiară
de la Alba Iulia, în cercurile dispuse antiotoman30 dar, în stadiul actual al cunoştinţelor, este prematur să afirmăm
că pe cercurile de cunoştinţe ale Logofătului s-a bazat stăpânirea lui Mihai Viteazul în Transilvania. Cu alte
cuvinte, în momentul actual nu putem afirma că relaţia politică dintre Mihai Viteazul şi mediile antiotomane
de la Alba Iulia a fost intermediată de lvan Norocea. Şi apoi, să nu uităm că la momentul cuceririi Transilvaniei
foarte probabil ca Logofătul să nu se mai fi aflat în viaţă (ultima sa atestare ca fiind în viaţă este la 6 februarie
1597, iar la 14 aprilie 1600 era deja mort).
O altă problemă care se pune în legătură cu Ivan Norocea Logofătul este cea a confesiunii sale. Georgeta
Totoi afirmă că era catolic,' 1 fapt de la sine înţeles dacă s-ar accepta ipoteza - credibilă, consideră autoarea - a
originii sale dalmate. Aşa s-ar explica rolul său la curtea princiară de la Alba Iulia, relaţia cu fraţii Genga, chiar
numele catolic pe care îl dă ultimului său fiu- Cristofor. Cum însă originea dalmată a Logofătului rămâne ipotetică,
cel mai solid argument al credinţei catolice a Logofătului este un eveniment petrecut în anul 1595, an în care
Fabio Genga îi scrie din Alba Iulia fratelui său Gianbattista (la 5 decembrie) că socrul său a primit de la principe
misiunea de a converti la catolicism Ţara Românească, începând cu cei patru episcopi. 32 Ştirea este credibilă,
având în vedere că expeditorul scrisorii este chiar ginerele Logofătului şi că principele Sigismund Bathory se
vroia patron al catolicismului din regiune. Trebuie de asemenea amintit interesul pe care principele îl avea cu
siguranţă ca secretarul papei să afle chiar de la fratele său despre preocuparea sa pentru catolicism. Revenind la
29

!van Norocea era înrudit chiar cu Buzeştii şi Rudenii, principalii susţinători ai domnitorului, cf. N. Stoicescu, op.cit., p. 66.
N. Iorga, Istoria Românilor, V, p. 206-211; Istoria României, voi. II, Bucureşti, 1962, p. 921-931.
28
Georgeta Totoi. Date noi ... , p. 324-325.
29
Ibidem. p. 344.
10
Este suficient să menţionăm relaţia cu fraţii Genga; cu Fabio o va căsători pe fiica Velica. Fraţii Simon şi Fabio Gcnga ocupau
poziţii cheie în preajma principelui Sigismund Bathory, iar fratele lor Gianbattista se afla la Roma ca secretar al papei Clement al Vllllea: acest fapt este important pentru că principele, promotor al unei politici procreştine, era interesat la vârfîn a-şi crea o imagine cât mai
bună l<t Curia Papală. Vezi Gcorgela Totoi, Date noi ... , p. 339-340.
11
Ibidem, p. 342-343.
12
A. Veress, Documente, IV, p. 313-315.
6
'
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Ivan Norocea, încredinţarea unei asemenea misiuni presupune ca el să fi fost catolic. Nu se poate spune cu
exactitate când a devenit Logofătul catolic (foarte probabil însă că în timpul exilului său ardelean), dar gestul său
nu era unul excentric în epocă, una de ofensivă a Contrareformei în spaţiul central-european, inclusiv românesc,
ofensivă în cadrul căreia se disting tot mai mult susţinătorii locali (spre exemplu Petru Şchiopul, mitropolitul
Gheorghe Movilă, Bartolomeo Brutti, Ecaterina Salvaresso ).
"Nunta domnească" de la 1587
Pentru cariera politică şi diplomatică a Logofătului, nunta de la 1587 a fiicei sale constituie un episod
important. Acest eveniment dovedeşte importanţa pribeagului muntean din Ardeal pentru politica celor două state
româneşti şi pentru relaţia lor cu Transilvania. La fel de important este însă şi pentru Velica, devenită la doi ani
după nuntă doamnă - chiar dacă pentru extrem de scurt timp - a Ţării Româneşti. Şi, după cum vom vedea mai
jos, acest statut de fostă doamnă va juca un mare rol în a doua căsătorie a Velicăi.
În decursul istoriei, multe dintre căsătoriile contractate în mediile aristocratice nu erau altceva decât garanţia
şi punerea în practică a unui pact politic. La fel s-a întâmplat şi cu cea de la 1587: era, după cum îşi intitula
Nicolae Iorga un studiu dedicat tocmai acestui eveniment, o "nuntă domnească" care împlinea un "pact de familie".
Aproximativ 25 de ani de la moartea lui Mircea Ciobanul, urmaşii acestuia păreau să fi găsit dispoziţia necesară
încheierii unui conflict care provocase deja multe tulburări politice Ţărilor Române. Pactul politic care s-a încheiat
la începutul anului 1587 între Mihnea Turcitul şi Petru Şchiopul este mai puţin cunoscut, în schimb nunta care 1-a
întărit ne poate lămuri asupra conţinutului său. Cele două tabere s-au angajat să încheie conflictul pentru trenurile
Ţărilor Române pe care îl duceau sub privirile îngăduitoare ale Porţii (care nu putea decât să aprobe nn conflict
care îi aducea sporite venituri sub forma dărilor şi darurilor plătite de diverşii pretendenţi) şi să refacă unitatea
familiei lui Mircea Ciobanul, familie din care proveneau de fapt capii celor două tabere duşmane.
Cel care a iniţiat această împăcare se pare că a fost Petru Şchiopul, fiu al lui Mircea Ciobanul şi personaj
central al taberei patronate de doamna Chiajna. Motivul dorinţei sale de împăcare pare să fie acela de a nu permite
pretendentului Petru Cercei să ocupe tronul muntean, pe care poziţiile nepotului său Mihnea Turcitul erau destul
de şubrede. De aceea, el a propus ca moştenitor al tronului pe Vlad, fiul fratelui său Miloş. 33 Interesant este însă
faptul că domnitorul Moldovei avusese anterior alte planuri cu Vlad: până să i se nască un fiu, Petru Şchiopul
intenţiona să-I înfieze pe Vlad şi să-i lase lui tronul; el plănuia de asemenea să-I căsătorească cu Teofana, fiica
fostului domn Alexandru Lăpuşneanu. Naşterea fiului său Ştefan a facut ca nepotul Vlad să nu mai fie "necesar",
dar ca el să poată juca un rol important în ţara vecină, în care Petru Cercei ameninţa tronul deţinut tot de un
membru, deşi rival, al familiei. 34
Pe baza acestor observaţii putem încerca să reconstituim clauza cea mai importantă a "pactului de familie"
de Ia 1587: Petru Şchiopul se angaja probabil să-I ajute pe nepotul său Mihnea Turcitul împotriva pretendentului
Petru Cercei (nu ştim însă prin ce mijloace: poate militare, poate prin lobby la Poartă, sau poate doar neintervenind
într-un eventual conflict cu pretendentul). În schimb, Mihnea accepta ca moştenitor al tronului său pe Vlad,
protejatul lui Petru Şchiopul. Tratatul era întărit printr-o "nuntă domnească": Vlad urma să se căsătorească cu
Velica, fiica lui Ivan Norocea, apropiat al Chiajnei şi a taberei ei politice. 35
Se poate pune însă întrebarea de ce nu se căsătorea Vlad cu vreuna dintre domniţele din familia lui Mihnea
sau din familiile boiereşti aliate cu acesta?, căci Velica provenea din aceeaşi tabără cu Vlad. Răspunsul care se
poate da la această întrebare, deocamdată o simplă ipoteză, poate fi lămurit odată cu cercetarea rolului jucat de
Ivan Norocea cu acest prilej. Izvoarele nu ne spun concret care a fost acesta, dar credem însă că el nu s-a implicat
în aceste tratative, fapt care pare să fie confirmat de schimbul de scrisori dintre Petru Şchiopul şi Sigismund
Bathory, menţionat deja. La 17 februarie 1587, domnitorul Moldovei îl anunţa pe principele ardelean despre
N. Iorga, op.cit., p. 222.
Ibidem, p. 209.
35 Cei doi miri erau veri primari: Vlad era fiul lui Miloş, iar Velica fiica Stanei, sora lui Miloş; ne aflăm însă în faţa unei situaţii
frecvent întâlnite în cazul unor alianţe matrimoniale.
JJ

34
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împăcarea lui Mihnea cu văduva lui Mircea Ci obanul şi despre nunta care urma să aibă loc (în acest sens, principele
urma să fie înştiinţat pe cale oficială printr-o solie condusă de clucerul Ureche, tatăl viitorului cronicar moldovean);
principele este de asemenea solicitat să intervină pe lângă Logofăt ca acesta să accepte mariajul fiicei sale cu

Vlad. 36 Scrisoarea de răspuns a principelui ardelean aduce un răspuns afirmativ în toate privinţele: salută împăcarea
de familie şi ne mai spune că "ne-am ostenit cu bucurie şi am înduplecat pe Logofătul Ivan". 37 Faptul că fiica
acestuia este aleasă pentru a-i deveni soţie lui Vlad este relevant pentru poziţia Logofătului în epocă: el este unul
dintre oameni de încredere ai Chiajnăi, dar este acceptat şi de cealaltă tabără. Fără să cunoaştem exact relaţiile
Logofătului cu Mihnea, este interesant că acesta a acceptat ca Vlad să ia în căsătorie o domniţă nu din familia sa,
ci din a Logofătului, fapt care semnifică poate o atitudine cel puţin imparţială a acestuia faţă de Mihnea. Dar,
având în vedere laconismul surselor pe care le avem la dispoziţie, este imposibil să dăm răspunsuri definitive în
această privinţă. Stabilirea rolului pactului şi nunţii de la 1587 pentru cariera politică a lui lvan Norocea nu poate
fi încheiată fără a sublinia că acesta era la momentul respectiv un apropiat al principelui ardelean şi al Bathoreştilor
în general şi că este posibil ca alegerea fiicei sale pentru căsătoria cu Vlad să fi fost făcută şi pentru a implica
curtea de la Alba Iulia în stabilitatea acestui acord politic. De asemenea Transilvania, care urmărea cu atenţie
scena politică de la sud şi est de Carpaţi şi în care intervenea frecvent (Sigismund Bathory este un bun exemplu în
acest sens!), nu putea fi decât interesată în cooptarea ei, chiar formală, la un asemenea gest politic cum erau pactul
şi nunta de la 1587.
Viitorii miri s-au logodit în mod solemn la Iaşi, primind binecuvântarea mitropolitului Moldovei, dar nunta,
care urma să aibă loc în cursul iernii (tratativele finale s-au purtat în cursul lunii februarie), a fost întârziată de
vremea nefavorabilă Ea s-a desfăşurat la 20 iunie la Tecuci, cu o participare numeroasă: Petru Şchiopul şi Mihnea
Turcitul şi familiile lor, alţi mari boieri (inclusiv clucerul Nestor Ureche, tatăl viitorului umanist moldovean).
Pascal de Marini Poli (raguzan, care împreună cu fratele său Giovanni au jucat un rol important în politica,
diplomaţia şi finanţele româneşti la sfârşitul secolului al XVI-lea), dar şi reprezentanţi ai sultanului (care fusese
anunţat de tratat şi nuntă şi care le aprobase) şi ai lui Sigismund Bathory (cancelarul Josika şi Gaspar Kornis,
amândoi de origine română)
Despre modul în care s-a desfăşurat mariajul Velicăi cu Vlad sau ce consecinţe a avut el pentru relaţiile din
familia recent împăcată avem informaţii extrem de puţine. Ştim că li s-a născut o fiică Ecaterina, care poartă
numele mamei lui Mihnea, ceea ce înseamnă poate că aceasta a botezat-o. 39
"Pactul de familie şi nunta domnească" de la 1587 au şi un epilog: în vara anului 1589, Vlad devenea prin
stăruinţele (fmanciare) la Poartă ale unchiului său Petru Şchiopul (care plătise suma de 100.000 de scuzi) domn al
Ţării Româneşti, înlăturându-1 pentru scurt timp pe Mihnea. Vlad a domnit în Ţara Românească între 20 iulie şi 6
august, exact răstimpul de care a avut nevoie Mihnea să obţină de la Poartă mazilirea lui Vlad şi reinstalarea sa pe
tron; la 6 august Vlad a fost otrăvit de boierii fideli lui Mihnea 40 Prin instalarea lui Vlad, Petru Şchiopul încălca
fără nici o îndoială pactul de familie de la 1587, pe care tot el îl iniţiase, astfel că pactul devenea după doar doi ani
de existenţă caduc, iar conflictul pentru tronuri al urmaşilor lui Mircea Ciobanul reîncepea ..
38

16

A. Veress, op.cit.., III, p. 96-98.
Ibidem, p. 98-99.
16
Pentru amănunte cu privire la pregătirea şi desfăşurarea nuntii, vezi N. Iorga, op.cit. p. 209-211; Georgeta Totoi, Rolul . , p.
419-420; aceeaşi, Date nm .... p. 338-339. Nunta este men~onată de Grigore Ureche în Letopiseţulj'ării Moldovei, editia Panaitescu.
Bucureşti. 1955. p. 203.
·
1
-

Şt. Meteş, Cetea .... p. 16. Naşterea Ecaterinei a fost greşit legată de unii istorici de a doua căsătorie a Velicăi, cu Fabio Genga,
vezi, spre exemplu, N. Iorga. 1îa,tafemeilor .. , p. 43-44; Idem, Istoria Românilor, V, p. 97.
40
Şt. Met~ş, Cetea. , p. 16; N. Iorga, op.cil., p. 163, 222; Georgeta Totoi, Date noi ... , p. 339. În privinta soţului Velicăi, izvoarele
documentare, deş1 extrem de lacunare, lasă să se întrevadă pe unul din acei pretendenţi - aventurieri care au dat culoare secolului XVI
românesc şi care au constituit subiectul unei celebre lucrări a lui Nicolae Iorga, Pretenden,fi domnesci in secolul al XH-Iea. Extras din
A A.R.MS.I.. s. II, L XIX, Bucureşti, 1898. Aceasta nu menţionează însă şi pe Vlad, pretendentul de la 1589.
39

.
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A doua căsătorie a Velicăi
După moartea soţului ei, Velica pare să se fi întors în Transilvania, 41 dar ştiri concrete despre anii de până la
recăsătorirea sa ( 1595) nu avem. Aceasta va avea, ca şi prima, puternice implicaţii politice şi diplomatice, de data
aceasta legate de Transilvania. Istoriografia a insistat pe faptul că Logofătul a fost cel care a organizat această a
doua căsătorie, ca "să-şi întărească şi mai mult poziţia sa la curtea lui Sigismund Băthory", 42 dar lipsa unor
izvoare care să ne lămurească în privinţa relaţiilor Logofătului cu fiica sa şi a premiselor care au stat la baza
căsătoriei face imposibilă stabilirea faptului dacă acest mariaj este opera Logofătului sau chiar a Velicăi, care în
anii următori se va dovedi o personalitate independentă, chiar autoritară, şi deci capabilă să-şi ia soarta în propriile
sale mâini
Căsătoria la 1595 a Velicăi cu Fabio Genga se leagă de politica externă a principelui Sigismund Băthory şi
de unele ambiţii politice foarte înalte ale cancelarului Ştefan Josika şi ale fraţilor Genga la curtea de la Alba Iulia.
După cum am arătat mai sus, fraţii italieni Genga ocupau o poziţie specială la curtea principelui Sigismund:
Simon era secretarul principelui şi se ocupa de corespondenţa cu statele italiene şi cu Curia Papală, iar fratele său
Gianbattista era secretar al papei Clement al VIII-lea de la Roma. Observăm astfel că fraţii Genga jucau un rol
crucial în relaţiile lui Sigismund Bathory cu Papalitatea şi statele din peninsula italiană, relaţii cărora principele le
acorda o atenţie cu totul specială, având în vedere pretenţiile sale de prinţ al Contrareformei şi mai ales al Republicii
Creştine.

De interesele sale pe lângă fraţii Genga se leagă planurile "dacice" ale principelui Sigismund Bâ.thory cu
cele două Ţări Române. Tratatul încheiat la 20 mai 1595 la Alba Iulia cu delegaţia boierească a lui Mihai Viteazul
(ca şi cel semnat câteva zile mai târziu cu Ştefan Răzvan, proaspăt instalatul domn al Moldovei) dovedeşte că
principele ardelean intenţiona să-şi asigure controlul deplin asupra celor două ţări, păstrându-i pe domni în funcţiile
lor sau instalând domni fideli lui (vezi cazul lui Ştefan Răzvan), dar luându-le atribuţiile de politică externă, cele
politice, administrative, militare şi cele legate de finanţe, şi supunându-i controlului unui consiliu boieresc. 43
Având în vedere că supunerea Moldovei fusese realizată prin înscăunarea manu militari a lui Ştefan Răzvan, este
mai mult ca probabil ca tronul muntean, ocupat deocamdată de Mihai Viteazul care refuza hegemonia ardeleană,
să fie oferit unui fidel al principelui Transilvaniei. Acesta este Fabio Genga, pentru credibilitatea candidaturii
căruia la tronul Ţării Româneşti principele Sigismund îl obligă să se căsătorească cu Velica, văduvă a unui domn
muntean. 44
Pe de altă parte, nu sunt lipsite de importanţă ambiţiile politice ale lui Simon Genga, apropiat al cancelarului
Josika, ale cărui planuri princiare le împărtăşea. Un raport diplomatic din Alba Iulia, redactat de Giovanni de
Marini Poli în anul1595, ne relatează despre proiectele lui Josika şi Simon Genga: primul vroia să se înstăpânească
pe cele două ţări româneşti, să ocupe unul dintre tronuri, iar pe cel de-al doilea să-I ofere lui Fabio Genga, fratele
lui Simon. 45 Josika nu se mulţumea însă cu atât, şi el încerca să profite de veşnica indecizie şi lipsa de consecvenţă
46
politică a principelui, vizând inclusiv tronul Transilvaniei.
~~ Şt. Meteş, Cetea ... , p. 16-17. Istoricii au insistat că, rămasă văduvă, Velica s-a întors în Transilvania pentru a locui alături de
ei. Să nu uităm însă că primul mariaj al fiicei sale Velica i-a deschis Logofătului serioase perspective politice în Moldova, unde a şi
ocupat unele dregătorii în divanurile domnilor Petru Şchiopul şi Aron Vodă, fapt care presupune prezenta sa în Moldova şi mai putin în
Transilvania 1
' 2 Georgeta Totoi, RoluL, p. 418.
43 Ion Ionaşcu, Mihai Tîteazul şi autorii tratatului de la Alba Iulia (1595), în Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, V, 1962, p.
111-144: AD. Xenopol, op.cit., p. 143-144.
44 Vezi sugestiile oferite de textul raportului diplomatic mantovan trimis în noiembrie 1595 de la Alba Iulia: A Veress, Documente,
IV, p. 310-311.
•s A Veress. Documente, IV, p. 204-206. Vezi şi N. Iorga, Istoria Românilor, V, p. 273: Georgeta Totoi, RoluL, p. 418: eadem,
Date noi .... p. 339-340. Autoarea sustine că ambitii domneşti avea Fabio, în timp ce raportul din 1595 nu spune decât că .... per altra
provincia traita Simon Genga per suo frateno··.
46 Cancelarul Josika este binecunoscut în epocă şi în istoriografie pentru aceste proiecte princiare. El a încercat să colaboreze în
acest sens inclusiv cu Mihai Viteazul şi cu Habsburgii, care I-au executat la Sătmar în 1598 pentru jocul dublu, chiar triplu, pe care 1-a
facut pe plan diplomatic. Vezi I. Sârbu, op.cit., p. 304-305; AD. Xenopol, op.cit., p. 176, N. Iorga, op.cit., p. 273, 302.
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În acest context revine în atenţia noastră Velica şi tatăl ei, Logofătul lvan Norocea. Acesta se bucura de
aprecierea principelui ardelean şi a curţii sale, în august - septembrie 1595 participase la acţiunea de reprimare a
complotului magnaţilor filoturci, o căsătorise pe fiica Zamfira cu un nobil maghiar din Transilvania, între timp
ocupase dregătorii în Moldova, de la sfârşitul anului 1593 se întorsese în Ţara Românească natală, unde era
membru al divanului lui Mihai Viteazul şi unde, după cum am arătat mai sus, urma să participe la luptele contra
turcilor din cursul anului 1595 şi să promoveze catolicismul în numele principelui Transilvaniei. De aceea este de
înţeles ca fiica sa Velica, o fostă doamnă a Ţării Româneşti, cu o personalitate foarte marcantă, să prezinte interes
la curtea de la Alba Iulia. Ca văduvă a domnitorului Vlad, Velica era un argument în plus pentru Sigismund
Bathory, care pregătea pe Fabio Genga pentru ocuparea tronului muntean.
Fabio Genga s-a căsătorit deci, la dorinţa principelui său, cu fiica Logofătului, care a primit, ne spun
sursele, o zestre mare din partea principelui ("grossissima dote e grandissima argenteria") 47 A fost o căsătorie pe
care astăzi am numi-o morganatică, pentru că n-a dorit-o nici Fabio, nici Velica, despre care în scurt timp izvoarele
ne spun că "totul în ţară se mişcă în jurul unei doamne românce, căsătorită cu Fabi o Genga, comportându-se astfel
încât acesta n-o mai consideră propria sa soţie ... " 48
La sfârşitul anului 1595, un raport mantovan redactat la Alba Iulia ne relatează că "Il Sermu ha datto moglie
al Sig' Fabio Genga, suo favorito, la moglie che fu de/ principe di Moldavia, fat/o morire dai/ 'A ltezza Sua Serma ... "~ 9
deci, cu alte cuvinte, că Fabio Genga a fost căsătorit de principe cu văduva lui Aron Vodă. Această afirmaţie, care
a prins în capcană o serie de istorici, inclusiv pe Andrei Veress şi Ştefan Meteş, constituie de fapt o confuzie a
reprezentantului ducelui de Mantova, Cesare Viadana, care avea încă proaspătă în memorie detronarea lui Aron
Vodă şi aducerea lui împreună cu familia în Transilvania, unde fostul domn moldovean a murit, se pare otrăvit, în
palatul "Martinuzzi" de la Vinţul de Jos. De aceea a confundat-o pe Velica, văduvă şi ea a unui domn al Ţării
Româneşti ucis la 1589, cu văduva care a rămas în urma lui Aron Vodă la 1595.
Greşeala diplomatului mantovan este evidentă, ea neftind confirmată de nici o altă sursă contemporană; în
schimb, ea este infirmată chiar de Simon şi Fabio Genga care nu pomenesc despre vreo înrudire cu defunctul
domnitor al Moldovei, ci care, în scrisori adresate fratelui lor Gianbattista, se referă doar la faptul că tatăl soţiei lui
Fabio este Logofătul. 51
50

Velica şi Mihai Viteazul
Prin victoria de la Şelimbăr de la sfârşitul lunii octombrie 1599, Mihai Viteazul, domnul muntean care se
sustrăgea permanent clauzelor incomode ale tratatului de vasalitate încheiat la 20 mai 1595 cu Sigismund Bathory, ;:
învingea pe principele - cardinal Andrei Bathory şi devenea el însuşi principe al Transilvaniei, intrând în Alba
Iulia şi lăsându-se "ales" de către Dietă. În prima perioadă a scurtei sale domnii ardelene, Mihai Viteazul a lăsat
sistemul constituţional al ţării să funcţioneze după vechile obiceiuri. Dar, pe lângă cosmopolitele sale detaşamente
de mercenari şi curtea sa domnească, formată din boieri şi preoţi munteni, sârbi, greci, pe care le-a adus şi promovat
în Transilvania, Mihai Viteazul s-a folosit şi de o serie de elemente locale, inclusiv româneşti (preoţi ortodocşi sau
mici nobili), dar şi alogeni, cum este cazul unor italieni de la curtea de la Alba Iulia- inclusiv Fabio Genga. Este
vorba mai ales de acele cer.curi politice, în special catolice, care încă de pe vremea principelui Sigismund Bathory
erau orientate antiotoman şi în favoarea Imperiului Habsburgic.
Care era locul Velicăi, văduvă a unui mărunt domn muntean şi soţie a "cămăraşului intim" al fostului
principe Sigismund, în această lume a "protipendadei" ardelene pe care Mihai Viteazul o descoperea şi cu care va
colabora- mai mult sau mai puţin- pe parcursul domniei sale ardelene? La această întrebare se poate da deocamdată

"A. Veress. Documente, IV, p. 310-311.
8
' !btdem, Introducere, p. IX-X; Hurmuzaki, Documente, XII, p. 780.
HA. Veress, Documente, IV, p. 310-311.
50
!btdem, p. IX-X, 315: Şt. Meteş, op.cil., p. 18-19.
51 A. Veress, Documente, IV, p. 270, 313-315 (scrisori din 27 august şi 5 decembrie 1595).
5
' Tratatul a fost confirmat în anul 1599 de către urmaşul său la tronul ardelean, cardinalul Andrei B:lthory.
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un răspuns incomplet, având în vedere că izvoarele documentare sunt prea puţine şi prea laconice. Despre Velica
se poate însă spune că mariajul cu Fabio Genga n-a facut decât să-i întărească poziţia în viaţa publică ardeleană
era, după cum am văzut mai sus, o "doamnă" româncă plină de personalitate, care pare să-şi fi creat propriul ei
statut în societate nu neapărat prin căsătoria cu Fabio Genga şi care ducea o viaţă publică activă. Deţinea cu
siguranţă proprietăţi şi, împreună cu sora sa Zamfira, se îngrijea de cele rămase de pe urma Logofătului, după
cum o dovedesc actele notariale, de danie şi de confirmare a daniilor din anii 1599-160 15'.
Istoriografia a remarcat faptul că Velica a purtat întotdeauna titlul de "gospodja" - doamnă şi a incercat să
explice acest fapt în diferite moduri: printr-o ipotetică căsătorie cu Petru Cercei (aşa credea Nicolae Iorga la
1905) 5 ~, prin înrudirea cu fratele ei Petru (Iorga ajunge la această concluzie la 191 O, când îşi dă seama de netemeinicia
ipotezei sale de la 1905)55 sau prin influenţa pe care a avut-o asupra lui Mihai Viteazul (Nicolae Iorga, Ştefan
Meteş, Petre P. Panaitescu). 56 Georgeta Totoi este prima care a observat cu justeţe că titlul de "doamnă" era purtat
de Velica în urma căsătoriei cu pretendentul Vlad, în timpul căreia a fost pentru câteva zile doamna Ţării Româneşti. 57
Tocmai acest statut de fostă doamnă a ţării sud-carpatice a condus-o spre a doua căsătorie. Mariajul cu ea trebuia
să constituie un argument redutabil care să-I apropie pe soţul ei, Fabio Genga, potenţial pretendent, de tronul
muntean. Explicaţia oferită de Georgeta Totoi ni se pare cea mai plauzibilă, însă rămâne neclară prezenţa pe
pecetea folosită la 1600 a numelui lui "Petru voievod"

***
Revenind la legăturile dintre Velica şi Mihai Viteazul, constatăm în ceea ce le priveşte o atitudine foarte
nesigură din partea istoriografiei române. Primul care s-a pronunţat a fost Nicolae Iorga: poziţia sa faţă de această
chestiune sensibilă s-a modificat odată cu atitudinea sa generală faţă de Mihai Viteazul, radicală in tinereţe şi mai
conservatoare la maturitatea operei sale istorice. Astfel, într-un articol publicat în revista Floarea darurilor ( 1907),
afirmă despre Velica că este "iubita lui Mihai Viteazul", în Viaţa femeilor în trecutul românesc (191 O) că era
"puternica ţiitoare a lui Mihai Viteazul şi stăpâna prin iubire a Ardealului", dar la 1931 , editând o serie de documente
privitoare la Velica şi tatăl ei (în Buletinul Comisiei istorice) o numeşte "prietenă", în articolul dedicat primei ei
nunţi de la 1587 (publicat la 1932) spune că "a ajuns iubita lui Mihai Viteazul", iar în Istoria lui Mihai Viteazul
(prima ediţie în 1935) că acesta "trăia public cu odrasla de român Velica", dar în marea sinteză de Istorie a
Românilor, voi. V ( 193 7) termenii folosiţi sunt mult mai moderaţi, istoricul vorbind acum despre Velica ca despre
"favorita" şi "prietena" lui Mihai Viteazul!
Istoricii interbelici care s-au apropiat de acest subiect au fost unanimi în această privinţă: pentru Şt. Meteş,
Velica era "iubita lui Mihai Viteazul" (1925) şi "femeie frumoasă, isteaţă cu ochi de foc [... ] îşi puse ochii pe
viteazul Domn, câştigându-şi o influenţă importantă" (1933), pentru romanticul C~ Gane, Velica era "iubita",
"cea mai mare favorită a Domnului", căruia "i-a cucerit inima" (Trecute vieţi de doamne şi domniţe, 1934); 58 Petre
51

Documentul încheiat la 10 iunie 1599 în fata Capitlului de la Alba Iulia, la Şt. Meteş, Cetea ... , p. 19-21; dania Velicăi şi Zamfirei.
la Alba Iulia la 14 aprilie 1600, publicată de N. Iorga în Convorbiri Literare, XXXIX, 2, 1905, p. 117-120. republicată în D.I.R. Seria
8. Tara Românească, sec. XVI, voi. VI, p. 372-373. Dania de la 14 aprilie 1600 a fost continuată printr-un hrisov al lui Simion Mo\~lă din
26 ianuarie 1601. publicat de N. Iorga în Buletinul Comisiei istorice a României. X, 1931, p. 98-99 şi republica! în D.I.R. Seria 8. Tara
Românească, sec. XVII, voi. I, p. 1. Interesant este faptul că documentul de la Simion Movilă confinnă dania de la 14 aprilie 1600 ca fiind
"cartea lui Mihail voevod''. adică un act emis de Mihai Viteazul! Cu alte cu~nte, Simion Movilă, rivalullui Mihai Viteazul la tronul muntean,
confirmă o danie făcută către um1aşii Logofătului, inclusiv Velica, cunoscută desigur ca fiind iubita fostului domnitor.
;, N. Iorga în Convorbiri Literare, 1905, p. 119-120.
55
Idem, 1îaţafemeilor .. , p. 43-44: istoricul, care văzuse originalul daniei de la 1600, citise pc legenda peceţii aplicate de cele
două surori "Petru voievod"; la 1905 crezuse căc vorba de Petru Cercei, dar la 1910 s-a corectat, afim1ând că este vorba de fratele Petm
al celor două doanme românce, ucis de tâlhari pe moşia părintească de la Cetea şi reprezentat în actul de danie de către fiul său Ştefan.
56
Georgeta Totoi, Date noi .. , p. 340. Vezi spre exemplu la P.P. Panaitescu, Mihai 1/teazul, p. 78.
7
; Georgeta Totoi, op.cit.
58
Gane, care construieşte adevărate scenarii cinematografice, arată cum Mihai, proaspăt cuceritor al Ardealului, menţine legătura
lor secretă cât timp se aflau la Alba Iulia Doanma Stanca şi copiii lor, dar după plecarea lor "nu se mai sfieşte să-şi ascundă dragostea ...
făcută
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Relaţii bilaterale ŞI internaţionale

P. Panaitescu declară fără alte amănunte că era "ibovnica lui Mihai vodă" (Mihai Viteazul, 1936). În epoca postbelică,
Ioan Donat o numeşte "iubita lui Mihai Viteazul" 59 , Georgeta Totoi "prietena lui Mihai Viteazul" (1963), dar şi
"stăpânitoarea Ardealului" (1965), Damian Todiţa "ibovnică" (1982). 60 În schimb, editorii din 1998 ai volumului
V al Istoriei Românilor a lui Nicolae Iorga afirmă despre Velica că era "prietena lui Mihai Viteazul". 61
Am insistat asupra termenilor exacţi prin care istoricii au definit relaţiile dintre Mihai Viteazul şi Velica pentru
a sublinia mai bine cele două opinii care s-au conturat. Pe de o parte, Velica a fost văzută ca o "ibovnică", "ţiitoare"
sau "iubită", iar pe de altă parte "prietenă", "favorită" sau "inspiratoare" a domnitorului muntean devenit principe al
Transilvaniei. De asemenea, prin unele citate am încercat să subliniem nesiguranţa şi încurcătura în care au fost unii
dintre istorici în clipa în care trebuiau să explice această relaţie şi chiar încercările unora de a ridica adevărate
construcţii romaneşti în care să dezvolte unul dintre amănuntele picante din biografia lui Mihai Viteazul.
Din nefericire, izvoarele contemporane care să se refere, direct sau indirect, la relaţiile dintre Mihai Viteazul
şi Velica sunt extrem de puţine, dar şi foarte precise, aşa că nu prea pot da naştere la îndoieli cu privire la relaţia
dintre cele două personaje istorice. Raportul din 15 martie 1600 al unui diplomat imperial aflat la Alba, Adam von
Hotl<irchen, relatează că "toate afacerile ţării le are în mână o jupâneasă româncă, măritată cu Fabio Genga, cu
care Domnul [Mihai Viteazul, n.n. se ţine de ştiinţa tuturora şi până într-atâta, încât a poruncit sub pedeapsă de
moarte soţului ei să nu aibă a face cu dânsa. "62 Textul este clar, iar faptul că domnitorul a încercat prin diverse
mijloace să-I convingă pe soţul Velicăi să-şi neglijeze viaţa conjugală ne este confirmat de un document din 3
ianuarie 1600, şi anume rechizitoriul Capitlului de la Alba Iulia contra lui Fabio Genga, întocmit pe baza reclamaţiei
Elisabetei Pernieszy, soţia lui Ioan Galffy, căruia îi fuseseră răpite 17 sate din comitatul Hunedoarei printr-o danie
a noului principe către Fabio Genga6 '. Faptul că Fabio Genga a rămas la curtea de la Alba Iulia şi în timpul lui
Mihai Viteazul exclusiv datorită faptului că era căsătorit cu Velica a fost remarcat de istoriografie. 6•
Aceste două documente au dus la numeroase interpretări şi reinterpretări, dar legătura amoroasă dintre
Mihai Viteazul şi Velica este clară, la fel şi faptul că domnul nu o ascundea şi că Velica căpătase o anumită
influenţă în viaţa politică (Nicolae Iorga, mare amator de metafore, o numea "stăpâna prin iubire a Ardealului" ... ),
fapt care nu scăpase diplomatului imperial van Hofkirchen, la fel nici faptul că domnitorul încerca prin orice
mijloace să-I îndepărteze pe Fabio Genga de soţia sa.
De ce a fost însă istoriografia reticentă în a recunoaşte o realitate pe care o întâlnim atât de frecvent în
politica tuturor ţărilor şi a tuturor timpurilor? Cu excepţia lui Nicolae Iorga, care a pendulat între o atitudine
critică în tinereţe şi una de evocare eroică la bătrâneţe, istoriografia interbelică a recunoscut deschis existenţa
acestui amănunt picant din viaţa lui Mihai Viteazul şi 1-a luat ca pe ceva normal în viaţa unui individ, chiar
personalitate de prim rang a istoriei româneşti. În schimb, istoriografia epocii postbelice, scrisă sub presiunea
ideologică a regimurilor marxist - leninist şi naţional - comunist, a ignorat un aspect care era nedemn de menţionat
în legătură cu un personaj istoric căruia i se cons}ruia o imagine eroică, de "unificator de neam şi ţară", un
personaj care în fond fusese confiscat de ideologie. In cel mai bun caz, istoriografia vedea în Velica pe "prietena"
sau "inspiratoarea" lui Mihai Viteazul sau se încurca în diverse explicaţii alambicate. Considerăm că, fără să-i
punem la îndoială valoarea istorică, Mihai Viteazul nu are decât de câştigat dacă istoriografia se va apropia de
toate aspectele legate de personalitatea sa, inclusiv de cele care aparent ar putea fi considerate ca "nedemne" de
un asemenea personaj istoric.
şi voi ca toată lumea să ştie că Velica era a lui". Iubirea lor a fost aşa de mare, încât, "întors în ţară, Mihai, care nu se mai putea despărţi
de iubita lui, o luă cu sine la Târgovişte ... ";vezi Trecute vieţi de doamne şi domni,te, voi. I, Bucureşti, 1934, p. 146-147.
59
I. Donat, op.cit., p. 88. Este vorba de un studiu redactat de autor în anii '50-60 şi publicat în 1996.
60
Pe urmele lui C. Gane, O. Todiţa încearcă să construiască o întâlnire a Velicăi cu Doamna Stanca, cu care ''trebuie să fi avut o
cxplica(ie ... ":vezi Pălraşcu cel Tânăr.fiullui Mihai Hteazul, Bucureşti, 1982, p. 54. În schimb, în Acest ev mediu românesc. Însemnări
de Iconografie ŞI artă veche pământeană, Bucureşti, 1973, p. 285-286, Al. Alexianu lasă doar să se înţeleagă că cei doi s-au cunoscut şi
că "Maria Chrislierna. fosta soţie a lui Sigismund Bâthory, n.n., îl va fi cunoscut pe Mihai Viteazul şi din povestirile Velicăi, româncă din
anturajul prinţesei".
61
N. Iorga, Istoria Românilor, V, p. 287, observaţia 13.
~ Hummzaki, Documente, XII, p.780, izvor în lb.italiană. Am folosit traducerea oferită de Şt.Meteş, Cetea ... , p.23.
63
A Veress, Documente, VI, p. 3-4. Vezi şi P.P. Panaitescu, op.cit., p. 169; N. Iorga, Istoria Romdnilor, V, p. 97.
64
N. Iorga, Haţafemeilor ... , p. 43-44; Şt. Meteş,.Moşii/e .. , p. 57.
6
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Concluzii
Într-o lucrare mai puţin cunoscută astăzi, Românii în străinătate de-a lungul timpului ( 1935), Nicolae Iorga
facea, cu celebra sa inspiraţie şi capacitate de a reface frânturi de imagini din trecut, o serie de observaţii care,
credem noi, prezintă cel mai mare interes: "Pribegia avea însă un dublu avantagiu. Cel dintâi, că oamenii se
deprindeau cu un orizont mai larg. Altceva era un Domn care stătuse totdeauna închis pe moşia lui, care trăise
câţiva ani la Curtea unui predecesor, care luase parte la câteva expediţii interne, şi altceva unul care locuise o
bucată de vreme în Ardeal[ ... ]. Multe din progresele principatului muntean mai ales au trebuit să vie de Ia aceşti
oameni care trăiseră un număr de ani în străinătatea ardeleană. Mai fiecare dintre boierii noştri avea în trecutul lor
unul, ba chiar mai mulţi ani de pribegie dincolo de graniţă. Pe urmă ei veneau întovărăşiţi de femeile lor, care se
deprindeau mult mai repede cu o viaţă de un caracter mai complicat şi mai înalt, şi de copii, băieţi şi fete. Cei
dintâi urmau la şcolile de acolo sau aveau preceptori acasă, fie şi numai vreun preot de la biserica românească din
Şcheiul Braşovului sau de la bisericuţa din marginea Sibiului. Aşa încât aceşti copii, pe lângă româneşte şi slavonă
[... ]ajungeau a şti şi latineşte, ceva nemţeşte, iar fetele se puteau şi mărita acolo" 65 . Cuvintele marelui istoric par
să se potrivească perfect destinului Logofătului şi familiei sale. Logofătul lvan Norocea şi-a început cariera
politică în Ţara Românească, dar imprevizibilele schimbări de tron I-au condus pe calea exilului în Transilvania,
patrie a aproape tuturor exilaţilor Moldovei şi Ţării Româneşti. Exilul nu a însemnat pentru el sfarşitul vieţii
politice, ci i-a deschis noi dimensiuni şi perspective. Cariera politică din Transilvania, trecutul politic muntean,
probabil şi căsătoria fiicei sale Velica cu pretendentul Vlad i-au deschis calea carierei de mare dregător în Moldova;
poziţia sa în Transilvania s-a consolidat prin apropierea de curtea princiară a Bathoreştilor şi, de ce nu, prin cele
trei căsătorii ardelene ale fiicelor sale. Spre sfarşitul vieţii, îl întâlnim în Ţara Românească, ca boier divanit şi
erou al campaniilor antiotomane din 1595. A avut o carieră politică desfăşurată în trei ţări, iar experienţa şi
prestigiul acumulate pe parcurs au facut din el un personaj important al epocii dar care, din nefericire, ne este în
continuare prea puţin cunoscut. Orizontul său politic şi capacităţile sale diplomatice, relaţiile pe care le-a cultivat,
dar şi amănuntele vieţii sale private rămân în continuare necunoscute, aşteptând noi surse documentare. Aceleaşi
lucruri se pot spune şi despre fiica sa Velica. Cariera acesteia- căci a avut şi ea o carieră!- a început în Transilvania,
în umbra tatălui, a cuprins două căsătorii, una dintre ele făcând-o pentru scurt timp doamnă a Ţării Româneşti iar
a doua, în Transilvania, aducând-o in medias res la curtea princiară de la Alba Iulia, unde a ocupat o poziţie
specială şi după instalarea noului principe, Mihai Viteazul.
Cu alte cuvinte, ne aflăm în faţa unor personaje istorice care aparţin întrutotul spaţiului post-bizantin extrem
de mobil de la sfarşit de secol XVI, la care ne refeream în deschiderea studiului nostru. Pe parcursul acestuia, am
încercat să contribuim la reconstituirea carierei lor publice, dar şi a vieţii private şi sperăm că, fără să fi fost
necunoscute istoriografiei, merită în continuare o atenţie specială tocmai datorită faptului că s-au mişcat într-o
lume dinamică şi plină de culoare.

PUBLIC AND PRIVATE BY THE END OF SIXTEENTH CENTURY.
IVAN NOROCEAAND HIS DAUGHTER VELICA- CONTEMPORARY TO MIHAI VITEAZUL
(Abstract)

This study put to light some historic characters that belong to past Byzantine space which was extremely
various by the end ofthe 16th Century: Mihai Viteazul, Ivan Norocea and his daughter, Velica. We tried to reconstitute
their public careers and private life, which is better to be taken into consideration for they lived a dynamic life.
Moreover, this world was limited at the administrative borders of Muntenia.

65

N. Iorga, Românii în

străinătate

de-a lungul timpului, Vălenii de Munte, 1935, p. 14-15.
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1274-1277: Transilvania
în

sistemul politic al lui Matei Csak
Tudor SĂLĂGEAN

Situaţia

Transilvaniei în primii ani ai domniei lui Ladislau al IV-lea Cumanul reclamă cu insistenţă atenţia
istoriei Transilvaniei medievale din cel puţin două raţiuni majore: în primul rând, ea aduce o serie
de clarificări privitoare la poziţia acestei provincii în cadrul regatului maghiar, arătând că deţinerea controlului
asupra Transilvaniei a jucat un rol esenţial (iar în unele cazuri- cum ar fi, bunăoară, episodul rebeliunii săseşti din
1277- chiar unul decisiv) în stabilirea raporturilor de forţe dintre grupările nobiliare care se confruntau în cadrul
conflictului intern reizbucnit la moartea regelui Ştefan al V-lea şi, în ultimă instanţă, în dominarea scenei politice
interne. În al doilea rând, din perspectiva evoluţiei instituţionale a Transilvaniei, în această perioadă pot fi regăsite
o serie de verigi esenţiale pentru reconstituirea procesului tranziţiei de la ducatul transilvan al lui Ştefan al V-lea,
iunior rex şi dux transilvanus între 1257-1270, la regimul congregaţional al lui regnum Tramilvanum, instituit de
nobilimea provincială la sfărşitul anilor '80 şi, în cele din urmă, la regimul mixt al epocii lui Ladislau Kim,
tentativă de sinteză a celor două anterioare, care a exprimat specificitatea atât de pregnantă a poziţiei voievodului
transilvan pe scena politică a Ungariei, reprezentând, în acelaşi timp, atât forţa cât şi slăbiciunea sa. O întreagă
serie de indicii identiftcabile în această perioadă ne arată că modelul ducatului nu a rămas, din perspectiva
Transilvaniei, unul episodic şi exterior, ca şi când, din punct de vedere al sistemului său politic, această provincie
s-ar fi dovedit incapabilă de o creaţie autonomă. Dimpotrivă, revitalizarea sa a fost încercată, uneori explicit, In
mai multe rânduri, cu evidenta participare a unor forţe interne care au favorizat această evoluţie.
Obiectivul lucrării de faţă este reprezentat de analiza celei dintâi - în ordine cronologică - şi a celei mai
explicite tentative de reconstituire a ducatului transilvan şi de restabilire a poziţiei speciale deţinute de acesta în
sistemul politic al regatului Ungariei. O tentativă întreprinsă, de această dată, nu în interesul moştenitorului coroanei,
ci în acela al lui Matei (Mallheus, Mâte) Csâk, omul pe care victoria asupra lui Henrik Koszegi în lupta de la
Foveny 1-a transformat, pentru câţiva ani, într-un adevărat rege neîncoronat al Ungariei.
Lovitura de stat care a avut loc în Ungaria în august 1272, la moartea regelui Ştefan al V-lea, a adus la
putere o partidă a restauraţiei aristocratice, alcătuită din foştii susţinători ai lui Bela al IV-lea în perioada războaielor
civile din anii '60 care, în general, luaseră calea exilului în 1270, la moartea protectorului lor. Revenii în ţară în
împrejurările confuze create de moartea regelui Ştefan, nobilii din exil, avându-1 ca lider pe Henrik Koszegi din
neamul Heder, au preluat controlul asupra capitalei după o confruntare violentă cu gruparea nobiliară constituită
în jurul banului Bela Rostislavici, printre susţinătorii căruia se numărau şi Egidius şi Gregorius Monosz16, fraţii
episcopului Peter al Transilvaniei. Ei au împărţit, apoi, guvernarea regatului cu principalul grup al opoziţiei
aristocratice din interior, constituit în jurul banului Slavoniei, Joachim d.n. Guthkeled 1.
Funcţia de voievod al Transilvaniei - cumulată, încă din epoca ducatului lui Ştefan, cu aceea de comite de
Solnoc - a fost preluată, în aceste condiţii, de către unul dintre cei mai consecvenţi susţinători ai regimului
cercetătorilor

' Asupra cadrului general al epocii şi a principalelor evenimente v., mai recent, Z.J. Kosztolnyik, Hungary in the Thir/eenth
C'entury, New York, 1996, p. 255-271: Sztics Jenă, Az utolso A.rpadok, Budapest, 1993, p. 279-291: Zsoldos Attila, Az Arpadok es
alattvalotk (Magyarorszag tortenele 1301-ig), Budapest, 1997, p. 143-147.

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

11AŢ..fPUBUCĂ, J7AŢĂPRIJ'ATĂ

312

restauraţiei

aristocratice, care era, în acelaşi timp, şi un adversar înverşunat al clanului Csak: Nicolaus din neamul
Geregye, fiul lui Paul, fost jude al curţii regale ante 12702. Nicolaus facuse şi el parte din grupul baronilor care se
refugiaseră în Boemia la moartea lui Bela al IV-lea, pentru a scăpa de previzibila răzbunare a regelui Ştefan.
Revenit în ţară după pacea de la Pozsony (1271), el trăise departe de curtea regală, pe proprietăţile sale din Bihor;
la momentul potrivit, el nu a ratat ocazia de a se alătura opoziţiei aristocratice care pregătea preluarea puterii.
Deşi menţionat ca titular al funcţiei voievodale încă din prima listă de demnitari ai noului regim', Nicolaus
Geregye a avut dificultăţi majore în preluarea controlului efectiv asupra unei provincii care îi rămăsese profund
ataşată regelui Ştefan, şi în care voievodul Matei Csak şi episcopul Peter Monoszl6 avuseseră răgazul să îşi
constituie un nucleu de susţinători fideli. Matei Csak funcţionase ca voievod al Transilvaniei din anul 1270, în
condiţiile regimului de guvernare ultracentralizat instituit de Ştefan al V-lea după preluarea controlului asupra
întregului regat. Legăturile sale cu Transilvania erau însă mult mai vechi. El fusese unul dintre oamenii de încredere
ai lui Ştefan în timpul războaielor cu Bela IV şi, de asemenea, avea interese economice directe legate de această
provincie4 . Ca şi Peter Monoszl6, vice-cancelar al lui Ştefan între 1266-1270, răsplătit apoi de acesta cu funcţia de
episcop al Transilvaniei, Matei Csak facuse parte din categoria apropiaţilor de maximă încredere ai defunctului
rege Demnitatea de voievod 1-a transformat în exponentul unei nobilimi mijlocii transilvane care îşi datora, în
cea mai mare parte parte, privilegiile şi proprietăţile epocii ducatului lui Ştefan al V-lea. Această nobilime se va
manifesta, pe întreaga durată a anilor '70, ca una dintre categoriile cele mai consecvent ostile faţă de partida
aristocratică revanşardă a foştilor duşmani de moarte ai lui Ştefan, care preluase puterea în 1272. Indiciile pe care
le deţinem ne arată că rezistenţa împotriva noului regim s:a manifestat aici de la bun început: până la sfarşitul
lunii noiembrie 1272, episcopul Peter Monoszl6 nu este menţionat în lista demnitarilor eclesiastici ai regatului,
fapt care pledează pentru menţinerea sa într-o atitudine ostilă faţă de noul regim. Reapariţia sa, la 28 noiembrie
12721, este aproape concomitentă cu aceea a lui Matei Csak (27 noiembrie) 6 - menţionat acum în calitatea de ban
al ~lavoniei - fapt care sugerează coordonarea existentă între cei doi. Este, astfel, aproape evident că preluarea
controlului asupra Transilvaniei se realizase printr-un compromis încheiat cu puţin timp înainte de sfarşitul acestei
luni, după o rezistenţă îndelungată: noul regim politic, în conducerea căruia interveniseră, între timp, o serie de
schimbări care îi temperaseră atitudinile revanşarde şi îl facuseră mai deschis către negocieri, îi oferise fostului
demnitar al lui Ştefan al V-lea, ca o compensaţie pentru funcţia la care trebuia să renunţe, o alta, întru-totul
compatibilă cu aceea de voievod. Compromisul din noiembrie 1272 a însemnat, şi pentru episcopul Peter, reintrarea
în drepturile sale oficiale. Dar, dacă Matei Csak a reuşit să se impună cu destul succes în noua sa calitate de ban al
întregii Slavonii 7, izvoarele menţionând angajarea sa în diverse confruntări militare de la hotarele Carinthiei 8,
autoritatea efectivă exercitată de Nicolaus Geregye în Transilvania pare să fi rămas, în continuare, una problematică.
Despre activitatea lui Paul Gcregye în anii de după invazia tătară şi extinderea proprietăţilor sale din Bihor v. în special Gyorffy
Gyorgy, Az Arpad-kori Magyarorszag torteneti fo/drajza. voi. 1. Budapesl. 1987, capitolul consacrat comitatului Bihor. Dona rea de către
regele Bela al IV-lea a 16 proprietăţi din comitatele Bihor, Solnoc şi Crasna comitelui Paul (Geregyc) de Zala în Documente pmmd
istoria României, C, Transilvania, veac XI. XII şi XIII, voi. I (1075-1250), p. 335-337 (21 ianuarie 1249). Pentru evoluţia clanului
Geregye şi o schiţă a biografiei lui Nicolaus Geregye, v. Korai Magyar Tortbzeti Lexicon (9-14. szazad), ed. Kriszt6 Gyula. Budapest,
1994, p. 233 (Engel Pâl), respectiv 457 (Petrovics Isztvân).
3 Szentpetery Imre (and Ivan Borsa) Az Arpad-hazi kiralyok oklevelelnek Ă1"ilikai jegyzeke/ Regest a regum stirpis Arpadwnae
eri tico-diplomatica, IU2-3, 4 (1272-1290; 1290-130 1}, Budapest. 1967. 1987, (în continuare RA) nr. 3737, 2314
'Pentru colonizările efectuate de Matei Csâk pe una dintre cele mai importante proprietăţi ale sale v. doc. din 31 martie 1263 în
Wenzel Guszlav, ed., Codex diploma/ieus Arpadianus continuatus, Pest 1860- 1874, V, p. 40 (în continuare Wcnzel); Documente privind
1storia României, C, Transilvania, veac XIII, voi. II, p. 52 (în continuare DIR.); Jâko Zsigmond, ed., Erdelyi okmanytar/ Codex diploma/Ieus
Transsylvaniae. Diploma/a, epistolae el alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia, Budapest, 1997, nr. 240 (în continuare
Jâko, EO). Pentru originile familiei Csâk v. Kriszt6 Gyula, Csak Ma te, Budapest, 1986, p. 22 sq.
5
RA 2332.
• RA 2329.
'Ocupă această funcţie între sf. lunii noiembrie 1272- cea. aprilie 1273, RA 2329-2355.
8
V. d. ex. RA 3063 (1280), cu text: ... cum Matheum tune haman to/ius Sc/auonie, quem subtus castrum Lastruch ad confinia
Karintie miseramus... etc.
2
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Este mai mult decât evident că el nu a reuşit niciodată să îşi creeze o bază de susţinere în rândurile nobilimii
provinciale9, iar relaţiile sale cu episcopul Peter Monoszl6, menţinut, până în 1274, într-o atitudine cel puţin
rezervată faţă de noul regim, aveau prea puţine şanse de a deveni cordiale. Autoritatea sa era strict limitată la
teritoriul comitatelor regale, fără nici un control asupra "comitatelor" Sibiului sau Rodnei, ai căror titulari erau fie
înalţi demnitari, fie diferite alte personaje din anturajul curţii regale 10 . De asemenea, loviturile de forţă şi răsturnările
de alianţe care au caracterizat viaţa politică internă a Ungariei în cea mai mare parte a anului 1273 i-au creat, la in
moment dat, surprize şi lui Nicolaus Geregye: în mai 1273, surprinzătoarea alianţă realizată între elanurile Csak
- Monoszl6 - Koszegi, în dauna grupării Guthkeled, printre susţinătorii căreia se număra şi familia Geregye, a dus
la apariţia în calitate de titular al funcţiei voievodale a lui Jă.nos (Johannes, Johann) Koszegi d.n. Heder 11 . Este
foarte probabil că restabilirea situaţiei, observabilă deja la sfârşitul lunii mai 12 , s-a făcut ca urmare a unei intervenţii
în forţă la Buda a Guthkelezilor şi a partizanilor acestora.
Sfârşitul anului 1273 a pus însă capăt acestui febril proces de regrupări de forţe iniţiat în noiembrie 1272.
În octombrie 1273 se constituiseră deja cele două mari tabere adverse, rezultate din fuziunile şi alianţele încheiate
între diferitele grupări care, până atunci, acţionaseră mai degrabă haotic. Confruntarea lor va fi aceea care va
transforma intrigile de curte şi confuzele conflicte locale care predominaseră până în acel moment într-un război
civil general. Componenţa celor două tabere care îşi disputau supremaţia suferise, evident, o serie de modificări
faţă de situaţia din august 1272: partida care deţinea puterea politică şi controlul asupra curţii regale avea acum o
bază de susţinere mult mai restrânsă, alcătuită, în principal, din membrii familiilor Koszegi - Guthkeled şi dintr-un
număr limitat de susţinători ai acestora, între care se număra şi voievodul Nicolaus Geregye. Tabăra opoziţiei,
aflată sub conducerea lui Matei Csă.k şi a membrilor familiei sale, reunea un mare număr de familii aristocratice
(Aba, Ră.t6t, Monoszl6, Kă.n etc.) şi, de asemenea, un număr impresionant de familii nobiliare nemulţumite de
turnura pe care o luase situaţia din regat în anii de după 1272
Încercările de realizare a unui compromis, prin medierea reginei Elisabeta, au eşuat în primele luni ale
anului 12741' În consecinţă, începând din primăvara aceluiaşi an, tensiunile dintre cele două grupări s-au transformat
într-un conflict deschis, a cărui primă fază a fost reprezentată de preluarea de către opoziţie a controlului asupra
unor comitate din regiunile nordice şi răsăritene, în care nobilimea locală era evident favorabilă Csakilor şi ostilă
partidei restauraţiei aristocratice. În aceste împrejurări s-a produs, în orice caz înainte de începutul verii, pierderea,
de către Nicolaus Geregye, a controlului efectiv asupra Transilvaniei, deşi, nominal, el va continua să figureze ca
14
deţinător al acestei funcţii, în listele de martori ale documentelor regale, până la sfârşitul lunii septembrie .

Unicul nobil transilvănean cunoscut nouă care solicită şi obţine confirmarea privilegiilor sale în perioada voievodatului său este
Nicolaus, fiul lui Chyl din Câlnic (Kalnuk), ZimmennannFranz el al. eds., Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen,
voi. I. Hermannstadt, 1891, p. 120 (în continuare ZW); DIR, 151. Aşa cum se poate remarca, personajul în cauză este un nobil sas.
Informaţia ar putea constitui un prim indiciu al suportului acordat de către saşi, de la bun început, grupării ostile Csakilor, v. infra.
10
În martie 1273, titularul comitatului Sibiului era Ladislau Kan, judele curţii regale- RA, 2355-2357. Un magistru Paulus,
comite de Rodna şi Bistriţa, rudă sau apropiat al unui alt magistru Paulus, marele stolnic al curţii regale, este men~onat la 7 mai 1274ZW. 1. 124; DIR, 169; RA 2499. Mai mult, în acelaşi an 1274 (RA 2492, 2543), funcţiile de comite de Sibiu şi Dăbâca sunt deţinute de
fostul ban Alexandru al Severinului, personaj cu înalte relaţii de familie printre membrii anturajului reginei şi care, în cursul anului 1274,
va trece în tabăra Csăkilor.
11
Identificarea acestui Johanne wayuoda Transsiluano comite de Zonuk cu Jânos Koszegi d.n. Heder- fiul lui Henrik Koszegicomite de Zala până în martie/aprilie 1273, apoi comite de Sopron începând din iunie acelaşi an, nu ar trebui să ridice probleme.
Menţionat ca voievod între 12 - 29 mai 1273 (RA 2362, 2364-8,2370-2, 2375), el nu a a\ut, în orice caz, răgazul necesar pentru a-şi
exercita efectiv funcţia.
12
RA 2374, 28 mai 1273.
13
Un act regal din 23 ianuarie 1274 pretinde că regele, regina mamă şi marii baroni ai regatului au încheiat pace- CD, VIV5, 391
sq; RA 2446. Este, desigur, o reflectare de un optimism exagerat a acestor tentative de mediere, al căror insucces a devenit evident câteva
luni mai târLiu.
14
După 25 iunie 1274, când Matei Csâk emite un document în calitate de voievodal Transilvaniei- v. infra- Nicolaus Geregye
continuă să apară, fără întrerupere, ca de~nător al acestei func~i în listele de demnitari până în 25 septembrie 1274 (RA 2512, 2514-5,
2517-8, 2521-2, 2524, 2531-7, 2542, 2553-5), în ajunul preluării controlului asupra capitalei de către Csăki şi aliaţii lor.
9
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Este greu de precizat data la care s-a produs preluarea de către Matei Csăk a controlului asupra Transilvaniei.
Documentul emis de elia 25 iunie 1274 15 reprezintă, în orice caz, un terminus an te quem. Acţiunea propriu-zisă se
produsese, însă, cu destul de mult timp înainte, căci acest document ne prezintă un Matei Csăk unanim acceptat şi
recunoscut, care emite documente cu titulatura voievodală, pronunţă sentinţe în procese care fuseseră demarate
deja de câtva timp, colaborează cu episcopul Peter şi cu capitlul din Alba Iulia şi, de asemenea, cu nobilii din
Gyogh, menţionaţi şi ei în aceste împrejurări. Întreaga Transilvanie îi recunoştea, practic, autoritatea, oficializarea
poziţiei sale de fapt urmând să se producă în momentul preluării controlului asupra capitalei şi a victoriei decisive
asupra grupării adverse.
Aceste faze ulterioare ale războiului civil au avut loc, succesiv, în lunile septembrie, respectiv octombrie/
noiembrie ale aceluiaşi an, 1274. Preluarea controlului asupra capitalei şi a curţii regale a avut loc cândva, în
intervalul25-30 septembrie 1274 16 Împrejurările confuze în care aceasta s-a produs par să fi creat ocazia manifestării
unor conflicte incipiente în interiorul coaliţiei de opoziţie cu privire la preluarea controlului asupra Transilvaniei:
într-un document emis în acest interval, funcţia voievodală este atribuită lui Egidius Monoszl6 17, fratele episcopului
Peter, expresie a ambiţiilor acestei familii de a transforma Transilvania într-un fief teritorial propriu 18 În zilele
următoare, însă, odată cu apariţia Csăkilor în capitală, situaţia a trecut întru-totul sub controlul lor. De altfel,
conjunctura era cu totul nepotrivită pentru declanşarea unor conflicte interne în interiorul coaliţiei: Henrik Koszegi,
refugiat pe întinsele sale domenii din vestul Ungariei, îşi aduna oamenii, pregătindu-se pentru asaltul asupra
capitalei. Bătălia decisivă împotriva lui, ultimul act al acestei etape a războiului civil, a avut loc la Foveny, nu
departe de Alba Regală, cândva în octombrie/noiembrie 1274 19 . Ea s-a încheiat cu victoria completă a Csakilor.
Henrik Koszegi şi-a găsit sfarşitul pe câmpul de luptă, iar fiii săi au fost nevoiţi să ia calea exilului.
Prima listă a demnitarilor regatului de după victoria de la Foveny, cea din 27 noiembrie 1274 20, ne arată
care era componenţa taberei învingătoare: în această listă, în care Roland d.n. Rat6t ocupă funcţia de palatin, iar
Dionisius d n. Pec pe aceea de ban al Slavoniei, figurează, de asemenea, Egidius Monoszl6 21 în funcţia deja
consacrată de tezaurar al regatului, Peter d.n. Aba în cea de mare comis (magister agasonum), Emey d.n. Akos
jude al curţii regale 22 şi Nicolaus Pok în calitatea de mare stolnic (magister dapiferomm ); pe lângă aceştia, întâlnim
nu mai puţin de trei reprezentanţi ai familiei Csăk care, trebuie să remarcăm, manifestă o evidentă preferinţă
pentru funcţiile care implicau controlarea directă a unor teritorii: Peter, comite de Sopron şi de Somogyi 23 , Ugrinus,
ZW 1, 124-125; DIR. 170-171. Jako, EO, 328, nu semnalează nici o problemă legată de da tarea acestui document.
Ultimul document emis sub mărturia dregătorilor aparţinând grupării Kăszegi - Guthkeled poartă data de 25 septembrie, RA
2555. În 30 septembrie 1274, RA 2559, demnitarii regatului fac deja parte din partida opoziţiei învingătoare.
~' RA 2556, cu text; Egidius e menţionat şi în textul documentului. ca unul dintre baronii de seamă cu care regele ţine sfat. Întreg
acest document, în care Csilii încă nu apar, pare să constituie ex'Presia unei încercări disperate a lui Henrik Koszegi de a ajunge la un
compromis cu o aripă ceva mai abordabilă a taberei adverse.
18
Peter Monoszl6 nu a renuntat, în 1274, la asemenea proiecte. Două decenii mai târziu el a fost mult mai aproape de a-şi
transpune ambitiile în practică, prin instalarea verilor săi din partea mamei, din familia nobiliară Bă, în funcţiile de prepozit de Alba-Iulia
şi de comite al secuilor.
19
Datarea acestei lupte în intervalul26-29 septembrie 1274 (Sziics Jenă, op. cit., p. 286-287; Zsoldos Attila, op. cit., p. 227) este
1
;

16

improbabilă.

RA 2562, cu text.
Egidius Monoszl6 detinuse această funcţie şi în timpul regelui Ştefan, fiind considerat, probabil, un ex-pcrt în domeniu. Gregorius,
celălalt frate al lui Egidius şi al episcopului Peter, devenit comite de Vasvar (comite Castriferrei, functie pe care, de asemenea, o detinuse
şi în timpul lui Ştefan al V-lea) cu prilejul regrupărilor de forţe din mai 1273 (RA 2362- 2556). a rămas, după această dată, fidel partidei
Kăszegi - Guthkeled. După septembrie 1274 el nu va mai ocupa, pentru un timp, nici o functie publică. Răsturnarea de situaţie din iunie
1275 îi va aduce, pentru câtva timp, functia relativ minoră de comite de Baranya (RA 2609, 2615, 2650), pentru ca revenirea Csakilor la
putere, în decembrie acelaşi an. să însemne încheierea definitivă a carierei sale politice.
22
Detine această functie până la 31 decembrie 1274 (RA 2569), după care dispare din lista demnitarilor. Din ianuarie 1275, jude
al curţii regale este Dionysius d.n. Pec (RA 2590).
23
Între nov. 1274 - 4 iunie 1275, RA 2562-2602. Peter Csak, fratele mai mic al lui Matei, este tatăl viitorului palatin Matei Csak,
faimosul opozant al lui Carol Robert în primele decenii ale domniei acestuia.
20
21
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ban de Severin 24, în timp ce Matei, liderul familiei şi al întregii coaliţii, îşi rezerva demnitatea de voievod al
Transilvaniei şi comite de Solnoc. În această componenţă, coaliţia din 1274 a guvernat Ungaria până la începutul
lunii iunie 1275 25 , când o lovitură de forţă a partidei adverse, care îşi regrupase forţele, i-a adus din nou la putere,
pentru un timp, pe reprezentanţii clanurilor Kăszegi - Guthkeled. Aceste evenimente eu reprezentat şi un test de
fidelitate pentru aliaţii Csakilor: într-adevăr, oameni ca Dionysius d.n. Pec26 şi, posibil, Egidius Monoszl6 27 - care
manifestase, şi înainte, o relativ mare uşurinţă în a trece dintr-o tabără în alta -, au profitat de această ocazie
pentru a se alătura noilor învingători. Alegere care se va dovedi a fi fost una greşită, căci revenirea la putere a
Csakilor, la începutul lunii decembrie 1275, va însemna, pentru ei, încheierea definitivă a carierei lor politice.
Opţiunea lui Matei Csâk, liderul incontestabil al familiei şi al partidei nobiliare care gravita în jurul acesteia,
de a prelua, după victoria de la Făveny, nu titlul de palatin, ci pe acela de voievod al Transilvaniei ilustrează, pe
lângă posibilele sale raţiuni tactice, o tendinţă deja prezentă în rândurile aristocraţiei maghiare: aceea de constituire
a unor fiefuri teritoriale proprii, aflate sub controlul lor direct, cu un grad de autonomie care să facă din ce în ce
mai puţin posibile ingerinţele puterii centrale. În condiţiile războiului civil, asemenea fiefuri teritoriale asigurau,
de asemenea, resursele umane şi materiale necesare implicării cu succes în lupta pentru putere, şi, de asemenea,
ofereau o bază de refugiu sigură, prea puţin afectată de tulburările şi schimbările rapide din peisajul politic al
capitalei. Am văzut, dealtfel, că Matei Csâk preluase controlul asupra Transilvaniei cu multe luni înaintea asaltului
asupra capitalei, şi avem suficiente motive pentru a presupune că tocmai constituirea acestei baze proprii de
ac~une îi asigurase succesul din toamna lui 1274. Atâta vreme cât au controlat Transilvania, poziţiile Csâkilor nu
au putut fi ireparabil afectate de contraloviturile încercate, periodic, de adversarii lor. Acest lucru a devenit evident
în cursul evenimentelor din vara-toamna anului 1275, când, deşi partida Csakilor pierduse controlul asupra capitalei
şi, probabil, a unei mari părţi a ţării, poziţiile lui Matei Csâk în Transilvania nu au fost nici măcar contestate, ele
fiind, evident, mult prea pu: _nice pentru a putea fi puse în mod serios sub semnul întrebării
Pornind, din nou, de la baza sigură oferită de controlarea Transilvaniei, partida Csakilor a reuşit să preia din
nou puterea în decembrie 1275. Cele câteva luni care au urmat acestui eveniment au constituit singura perioadă din
intervalul temporal analizat de noi în care, pentru a preîntâmpina repetarea evenimentelor din iunie, membrii familiei
Csâk au renunţat provizoriu la funcţia voievodală , pentru a-şi putea angaja toate forţele în preluarea controlului
asupra instituţiilor centrale ale statului. Nu mai puţin de patru membri ai clanului vor controla, în perioada următoarele,
cele mai importante dregătorii ale regatului: Matei, liderul clanului, este acum tezaurarJ 0 , Peter, fără a renunţa la
28

29

~~sept. 1274-4 iunie 1275. RA 2556-2602. Documentele din 7 sept. 1274, care îl menţionează în această funcţie. sunt false. RA
2550-2552. Apariţia lui Ugrinus Csak (fiul lui Pousa) în calitatea de ban de Severin în interesantul doc. din sept. 1274 (RA 2556), în care
func(ia voievodală este ocupată de Egidius Monoszlo, poate fi explicată prin evoluţia sa din perioada anterioară acestei date: fiind o rudă
mai îndepărtată a lui Matei Csak, el s-a aflat, iniţial, în tabăra opusă acestuia, deţinând, din 1272. funcţia de mare comis (magister
agasonum) şi comite de Sirmium, RA 2314 -2414. Alăturându-se partidei Csâkilor în primăvara-vara 1273. el şi-a pierdut dregătoriile în
toamna aceluiaşi an. În anii care au urmat, Ugrinus Csak a devenit unul dintre colaboratorii de maximă încredere ai lui Matei, pe care nu
1-a părăsit nici în momentele cele mai critice.
21
După 4 iunie 1275, RA 2602, ultimul doc. în care partida Csakilor îşi păstrează dregătoriile.
~ 6 În iunie- septembrie 1275 este prezent la curte, în calitate de tezaurar al reginei, RA 2604- 2652. După această din urmă dată
îl vom mai întâlni doar în funcţii minore, cum ar fi cea de comite de Saros (cea. 1282-1284), fără a mai apare între deţinătorii marilor
dregătorii.

~' După 4 iunie 1275 el nu mai apare, într-adevăr, în calitate de tezaurar al regatului, însă nici revenirea Csakilor la putere nu va
aduce recuperarea sa. Putem presupune că, în această perioadă. el s-a alăturat fratelui său Gregorius, comite de Baranya (v. nota 15 ),
comitat în care se aflau şi principalele proprietăţi ale familiei. După evenimentele de la sfârşitul anului 1275, cei doi fraţi Monoszlo s-au
retras definitiv din viaţa publică.
8
l Chiar listele de demnitari ale noului regim, într-o perioadă a dominaţiei politice a adversarilor săi, îi recunosc lui Matei Csâk
titlul de voievod al Transilvaniei (RA 2604 - 2652). Fostul voievod Nicolaus Geregye deţine, în răstimpul iunie - cea. octombrie/
noiembrie 1275, funcţia de jude al curţii regale şi comite de Bana (ibidem).
_~ 9 În primele doc. emise după reluarea puterii de către Csaki, Ugrinus este voievodal Transilvaniei (RA 2659-2661. 4- 10 dec
1275). In 10 dec. el va renunţa la această funcţie în favoarea aceleia de jude al curţii regale, v. infra.
30
4 dec. 1275- cea. iulie 1276. RA 2659-2711.
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comitatele Sopron şi Somogyi, preia funcţiile de palatin şi jude al cumanilor31 , Ugrinus- jude al curţii regale 32 , iar
lstvan (Stephanus), fiul lui Matei- mare stolnic, păstrând însă şi titlul de comite de Trencin. Dacă, aşa cum se poate
uşor remarca, Csakii au păstrat controlul direct asupra comitatelor din apropierea capitalei, dacă, de asemenea, ei
aveau la îndemână un înlocuitor de încredere al lui Ugrinus, pentru funcţia de ban al Severinului, în persoana lui
Mykud d.n. Kokenyes-Radn6t, în ceea ce priveşte Transilvania ei au fost nevoi~ să recurgă la un aranjament provizoriu
cu un alt membru al unei familii aparţinând înaltei aristocraţii, deoarece, după toate aparenţele, cutumele acestei
perioade nu permiteau exercitarea funcţiei voievodale de către personaje cu un rang mai puţin înalt. În acest context
este menţionată episodica apariţie ca de~nător al funcţiei voievodale a lui Ladislau Kan (dec. 1275- febr. 1276)33 ,
care s-a produs nu într-un moment de criză a poziţiei Csăkilor şi împotriva lor - cum s-a putut crede până acum -, ci,
dimpotrivă, într-o perioadă de apogeu a dominaţiei lor asupra regatului şi, evident, prin voinţa acestora. Dealtfel,
această delegare a funcţiei voievodale către Ladislau Kan a fost una de scurtă durată în februarie 1276, Ugrinus Csak
a renunţat la funcţia de jude al curţii regale în favoarea fostului titular al acesteia, Moyus, omul de încredere al
reginei. El a preluat funcţia voievodală, pe care a deţinut-o până, aproximativ, la începutul verii lui 1276, când a
cedat-o din nou lui Matei Csak 34 . Se poate, aşadar, spune că Csakii au păstrat în permanenţă controlul asupra
Transilvaniei, de-a lungul întregii perioade cuprinse între anii 1274-1277.
Transilvania lui Matei Csak nu mai semăna cu aceea din timpul lui Nicolaus Geregye. Ea era, în primul
rând, centrul unei alcătuiri teritoriale mult mai vaste, care includea banatul de Severin - aflat, în întreagă această
perioadă, într-o evidentă relaţie de subordonare faţă de voievodatul transilvan. Dacă, în perioadele în care Matei
Csak a fost titularul funcţiei voievodale, titlul de ban al Severinului a fost deţinut de Ugrinus Csak3\ permutările
efectuate între membrii acestei familii I-au propulsat, în anumite perioade, în funcţia de ban pe nobilul transilvănean
Mykud, din neamul Kokenyes-Radn6rJ 6, înrudit prin alianţă cu familia Monoszl6 37 şi, în mod evident, un om de
încredere al Csakilor38 . Interdependenţa dintre Transilvania şi banatul de Severin însemna, însă, mai mult decât
atât: din această perioadă datează şi acapararea de către Ugrinus Csak a proprietăţilor Făgăraş şi Sâmbăta (Fogros
el Zumbothel)- revendicate de acesta în 129P 9 -,în care trebuie să vedem o tentativă de constituire a unui vast
organism teritorial cu funcţii militare, extins de-a lungul versantului nordic al Carpaţilor meridionali, care urma
să asigure atât defensiva antimongolă, cât şi o eventuală expansiune extracarpatică. Din acest sistem militar facea
parte, de pe acum, şi cetatea Haţegului, al cărei comite era, în 1276, Peter d.n. Aba 40, unul dintre cei mai importanţi
aliaţi ai Csakilor.
4 dec. 1275- 1277, RA 2659-2823. Reapare în vara anului 1278, RA 2870.
dec. 1275- febr./mart. 1276 RA2662-2691, după care devine voievod până în vara lui 1276, când îşi va relua vechea funcţie de
ban al Severinului.
JJ Atestările efective ale lui Ladislau Kan sunt cuprinse doar între datele de 10 dec. 1275 - 9 ian. 1276, RA 2662 - 2687. Dar
succesorul lui Ladislau, Ugrinus Csâk, deţinea încă, la 2 febr. 1276, funcţia de jude al curţii regale, RA 2691.
34
Probabil în iunie/iulie, RA 2710-2711.
35
Ocupă această demnitate în întreaga primă perioadă a guvernării Csâkilor (cea. 25 sepl 1274- 4 iWl. 1275)- RA 2556- 2602; după
revenirea Csâkilor la putere, în decembrie 1275, depne, pentru câteva luni, funcţiile de voievodal Transilvaniei şijude al curţii regale. Redevi..ne
ban de Severin între cea. iulie 1276 -cea. febr. 1277- o singură atestare în această perioadă, RA 2752- 1276 (probabil sfărşitul anului).
36 Între decembrie 1275 -cea. iulie 1276, în perioada în care Ugrinus Csâk a avut alte însărcinări. Atestat însă şi anterior, la 10
febr. 1275 (Hurmuzaki 1/1, 405, DIR 175) în împrejurări încă insuficient clarificate.
37 Sora sa Kata este căsătorită cu Egidius Monoszl6, v. Karâcsonyi Jânos, A magyar nemzetsegek a XW szazad kozepeig, Budapest,
1900, p. 835.
38 La 8 iulie 1279, într-o (ultimă) perioadă a revenirii Csâk.ilor la putere, de această dată în alianţă cu elanurile Aba şi Guthkeled,
banul Mykud este răsplătit, în numele regelui Ladislau IV, pentru buna sa purtare (' .. .în vremea tulburărilor din regatul nostru ... el nu a
săvârşit nici o stricăciune sau pagubă ... ")- DIR 213-215, ZW 137-139, Jâk.o, EO, 368. Este vorba, se înţelege, despre o bună purtare faţă
de partida aristocratică aflată atunci la putere.
39 RAII/4 (1290-1301), nr. 3711; DIR; Erszegi Geza,A ronu1n nemesek az erdelyi tartonu1nyi gyii/esen a 13. szazadvegen? (Egy
forrashely erte/mezesehez), în Nobilimea româneaască din Transilvania! Az erdelyi roman nemesseg, coord. Marius Diaconescu, SatuMare, 1997, p. 70-71.
40 RA 2708. Funcţie cumulată cu aceea de mare comis (magister agasonum), pe care Peter Aba a deţinut-o, cu intermitenţe, între
1274- 1279.
JI

32
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În al doilea rând, anii 12 74-12 77, ai dominaţiei Csakilor, au reprezentat, pentru Transilvania, o perioadă de
stabilitate, de revenire la normalitate după tulburările din 1272-73; ea va fi urmată de o altă perioadă de confruntări
violente, în anii 1277-79. Epoca Csakilor este una în care justiţia şi-a reintrat în drepturi, în care reîncep să fie
menţionate vânzări, cumpărări şi schimburi de proprietăţi şi în care, de asemenea, instituţiile eclesiastice au putut
reveni la o funcţionare normală. Fără a fi afectată de evoluţia politică sinuoasă a celorlalţi membri ai familiei
Monoszl6, colaborarea dintre voievodul Matei şi episcopul Peter a fost una foarte strânsă. Împrejurarea că toate
actele eliberate de Matei Csak în calitate de voievod al Transilvaniei au fost emise la Alba Iulia41 oferă o probă
concludentă asupra importanţei deţinute de oraşul-reşedinţă al episcopiei, care a devenit, în această perioadă,
capitala politică şi centrul simbolic al voievodatului. Cooperarea a fost una profitabilă pentru ambele părţi • în
schimbul suportului intern acordat şi a contribuţiei sale la menţinerea stabilităţii regimului, episcopul Peter Monoszl6
a găsit acum ocazia de a-şi începe marea politică de extindere a domeniilor episcopi ei, care va transforma perioada
episcopatului său ( 1270 -1307) în cea mai înfloritoare etapă a întregii istorii medievale a acestei instituţii eclesiastice.
Cea mai importantă achiziţie a sa din această epocă a fost datorată, în mod evident, generozităţii Csakilor, ea fiind
obţinută în împrejurări care ridică justificate semne de întrebare• este vorba despre confirmarea, în decembrie
1275~c, într-un document în care membrii familiei Csak predomină în lista martorilor, a unei pretinse donaţii a
satului Cluj (vi !la Clwsvar) care i-ar fi fost făcută verbal de către r~gele Ştefan al V-lea "pentru mântuirea sufletului
său". A fost cel dintâi pas al unuia dintre proiectele pe care episcopul Peter le va urmări cu consecvenţă acela de
creare a unui vast domeniu pe valea Someşului Mic, în condiţiile în care, până la acea dată, cea mai mare parte a
proprietăţilor episcopiei erau situate pe valea Mureşului. La 25 noiembrie 1276 el va realiza o nouă achiziţie în
această direcţie, obţinând, în urma unui schimb cu capitlul din Alba Iulia, proprietatea Izvorul Crişului (pe atunci
în comitatul Bihor) 43 . Tot printr-un acord cu capitlul din Alba-Iulia, intrat probabil, încă de pe acum, într-o relaţie
de subordonare faţă de instituţia episcopală, Peter Monoszl6 a obţinut, la 8 mai 1276, sub formă de împrumut, un
deal din pădurea Fyless, în apropiere de Alba Iulia, pentru construirea unei fortificaţii~~. Este, şi aceasta, cea dintâi
mărturie asupra existenţei unei forţe militare proprii a episcopiei Transilvaniei, pe care Peter Monoszl6 va reuşi,
în anii care vor urma, să o transforme într-un factor important în stabilirea echilibrului de forţe din provincie. Pe
lângă episcopie, capitlul din Alba Iulia şi arhiepiscopia de Esztergom vor obţine, în aceşti ani, confirmări ale
proprietăţilor lor din Transilvania45 .
În afara suportului bisericii, regimul politic instituit de Csăki avea, desigur, nevoie de sprijinul nobilimii
provinciale, interesate să îşi păstreze privilegiile şi să îşi redobândească poziţiile obţinute în epoca ducatului
transilvan. Funcţionarea efectivă a acestui regim, atât în domeniile politic şi militar, cât şi în aplicarea justiţiei, s-a
realizat însă prin cooperarea cu o elită aristocratică legată nu atât de provincie ca atare, cât, mai degrabă, de

>~

1274, iun. 25, DIR 170-171, G. D. Teutsch und F. Firnhaber, Urkundenbuch zur Geschichte Siebenburgens, în FRA:

Osterre~chische Geschichtsquel!en,Abt. 2, voi. XV. Viena, 1857, 102-103 (încontinuareTeutsch-Firnhaber), Jâko, EO, 328; 1276, sept.

14. DIR 183-184, Teutsch-Firnhaber 1, IlO, Jâko, EO, 346.
42
ZW 1, 127(1275): DIR 174-175 (1275); Jâko, EO 339 propune datarea 1275, după dec. 10 pe baza listei martorilor. Din chiar
textul documentului reiese importanta pe care regele Ştefan o acordase Clujului, pe care îl colonizase cu oaspeţi germani, încercând să îl
readucă la importanta şi prosperitatea din perioada anterioară invaziei mongole, fapt care ridică anumite semne de întrebare asupra
motivelor care I-ar fi determinat să doneze, ulterior, această localitate. Documentul nu precizează, de asemenea, împrejurările în care sar fi produs donaţia; el sugerează c~ ea ar fi fost făcută cu puţin timp înaintea morţii sale, numai astfel putându-se explica lipsa timpului
necesar alcătuirii actelor necesare. Insă, cunoscut fiind faptul că moartea regelui a fost una cu totul neaşteptată, um1are a unei afecţiuni
nustenoase care a evoluat extrem de rapid, întreaga istorie a donatiei verbale pare neverosimilă; chiar dacă ea ar fi fost reală, este putin
probabil că episcopul ar fi putut obFne, în alte conditii, confirmarea ei.
43
G. Fejer ed., Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, Buda, 1829-1844, voi. 5/2, p. 371-372 (în continuare
CD); Hurmuzaki 1/l, 409; Jâko, EO, 348.
44
CD 512, 370-371; DIR, 180; Jâko, EO, 341.
45
Capitlul obtine, în 1276, confirmarea ocnei sale de sare din Turda, donată de Ştefan al V-lea- Teutsch-Fimhaber l, 109-110;
DIR 182-183: Jâko, EO, 346: confirmarea voievodului Matei Csâk la 14 sept. acelaşi an- Teutsch-Firnhaber IlO, DIR 183-184, Jâko,
EO, 346. Confirmarea proprietătilor transilvănene ale arhiepiscopiei de Esztergom făcută de rege la 9 aug. 1276- Teutsch-Fimhaber 1,
108-109, DIR 181-182, Jâko, EO, 344.
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idealul reconstituirii ducatului transilvan. Edificator pentru descifrarea caracterului acestui regim este actul din 1
noiembrie 11274/, care consemnează aducerea la îndeplinire a unei sentirne acordate, într-un proces legat de
distrugerea unui sat, de un complet alcătuit din patru judecători: Matei Csâk, voievodul Transilvaniei; Peter
Monosz16, episcopul Transilvaniei; banul Mykud, comitele de Dăbâca şi Alexandru, comitele de Sibiu 46 Judecata
administrată de voievod angaja, aşadar, nu doar propria sa răspundere, ci şi pe aceea a unor reprezentanţi ai înaltei
aristocraţii, în rândul cărora, să reţinem, nu sunt menţionaţi ceilalţi membri ai propriei sale familii. Chiar dacă o
asemenea soluţie va fi fost, probabil, adoptată doar ocazional, pentru a da greutate unor sentinţe pronunţate
împotriva unor personaje de anvergura lui Abraham, fiul lui Ponith din neamul Kata- vinovatul stabilit procesul
amintit - trebuie să admitem că guvernarea Csâkilor este departe de a prezenta imaginea unui regim autoritar,
personal sau familial. Ea avea, în mod evident, caracterul unui regim aristocratic, cu detectabile tendinţe oligarhice,
care însă, în condiţiile specifice Transilvaniei, nu putea funcţiona fără suportul nobilimii provinciale.
Concursul acesteia devenea cu atât mai necesar cu cât dificultăţile create de aducerea sub control a situaţiei
confuze din regat i-a determinat din nou pe Csâki, în 1276, să-şi regrupeze forţele în Transilvania, beneficiind de
baza de acţiune sigură pe care aceasta o putea oferi. Această revenire în Transilyania nu putea însemna însă,
pentru cel mai puternic om al momentului, doar reasumarea titlului de voievod al Transilvaniei, funcţie care nu
era întrutotul compatibilă cu exercitarea unei poziţii preeminente în regat. Am văzut deja că, încă din 1274, Matei
Csâk transformase Transilvania în centrul unui sistem politic mai vast, care includea, cu certitudine, cel puţin
banatul Severinului, şi care era inspirat, fără îndoială, de modelul ducatului lui Ştefan al V-lea. O reconstituire
explicită şi formală a ducatului transilvan, ale cărui limite nu par a fi fost foarte clar stabilite, ele corespunzând
ariei variabile asupra căreia Ştefan îşi extindea autoritatea efectivă în perioada diviziunii regatului, le-ar fi permis
Csâkilor recunoaşterea poziţiei lor preeminente asupra tuturor comitatelor pe care le controlau deja, fără ca această
poziţie să le mai poată fi contestată cu prilejul unei posibile răsturnări de situaţie, aşa cum nu le fusese contestată
Transilvania propriu-zisă după evenimentele din iunie 1275. Astfel, reactualizarea modelului politic al ducatului
transilvan, care însemna controlarea unui teritoriu mult mai vast decât cel al voievodatului propriu-zis şi asigura
titularului acestuia cel puţin rolul de arbitru al jocului politic, dacă nu chiar de dominator al acestuia, a reprezentat
o opţiune firească.
Într -adevăr, anii 12 76-12 77 au consemnat reapariţia, în documentele epocii, a termenilor de "duce" şi
"ducat" al Transilvaniei. La 6 august 1276, audiată în cadrul procesului de canonizare al sfintei Margareta de
Ungaria, mama lui Matei Csâk, călugăriţă în mănăstirea franciscană din insula Dunării, este prezentată ca "domina
Margaretha, mater domini Matthei, ducis Transylvani "47 • Această menţiune ar putea fi considerată una accidentală,
dacă ea nu ar fi confirmată, la 30 mai 1277, prin menţionarea unui "ducat al Transilvaniei" (ducatu .... Transsilvano),
atât de arhiepiscopul Ştefan (Stepanus) de Kalocsa, într-o scrisoare adresată papei Nicolae al III-lea~ , cât şi întrun document emis, la aceeaşi dată, de înalţii prelaţi convocaţi pentru "adunarea generală" a prelaţilor, baronilor,
nobililor şi Cumanilor, document semnat, pe lângă arhiepiscopul Ştefan de Kalocsa, de episcopii Filip de Vaţ,
Lodomerius de Oradea, Timotheus de Zagreb, Dionysius de Gyor, Peter al Transilvaniei şi Pouka de Syrmium49
Cel de al doilea document, adresat prelaţilor din "ducatul Transilvaniei, ţinândfie de dieceza transilvană.fie de
sfânta biserică din Esztergom", ne oferă o lămurire suplimentară asupra uneia dintre cele mai importante semnificaţii
concrete ale tennenului "ducat": el includea atât teritoriul diecezei Transilvaniei, care coincidea, în linii generale,
cu acela al voievodatului propriu-zis, cât şi teritoriul subordonat, din punct de vedere eclesiastic, arhiepiscopiei
de Esztergom - este vorba, aşadar, despre teritoriul de colonizare săsesc.
Aducerea sub controlul voievozilor Transilvaniei şi a episcopilor de Alba Iulia a saşilor din "provincia
Sibiului" reprezenta un mai vechi deziderat, în urmărirea căruia interesele elitelor nobiliare şi eclesiastice locale
8

46
Jako. EO, 332: Nos M. wayuoda Transsilvanus et comes de Zonuk. P episcopus Transsilvanus, Alexander comes Zebeniensis
el Mykud banus comes de Doboka damus pro memoria etc.
7
' Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis, I (1103-1276), Budapestini, 1896, p. 163.
48
Jâko, EO, 351, cu text.
49
DIR 193-195(datare greşită, 19 iunie 1278); Jâko, EO, 352 (regesta, datarea corectă a documentului).
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erau, în mod evident, convergente. Fără a încerca să reconstituim, în acest cadru, indelungata istorie a acestei
spinoase dispute, vom sublinia doar faptul că, în situaţia creată după invazia tătară din 1241 şi, mai ales, în epoca
ducatului transilvan al lui Ştefan al V-lea, întreaga problemă săsească dobândise o nouă. dimensiune. În primul
rând, autonomia bisericească de care beneficiau saşii din "provincia Sibiului" fusese obţinută şi, ulterior, garantată
împotriva ostilităţii evidente manifestat, de la bun început, de episcopii de Alba Iulia prin autoritatea constrângătoare
a scaunului pontifical, a cărui implicare directă în problemele Transilvaniei cunoscuse o fază de apogeu în timpul
papilor Inocenţiu al III-lea, Honorius al III-lea şi Grigore al IX-lea50 . Dar, după conciliul de Ia Lyon (1245),
papalitatea renunţase în mod deliberat la toate proiectele sale legate de această provincie, Iăsându-i regelui Bela al
IV-lea deplina libertate de acţiune pentru organizarea defensivei antimongole 51 . Această renunţare deliberată a
papalităţii la interesele sale transilvane a avut repercursiuni negative asupra situaţiei saşilor. Practic, saşii ardeleni
ajunseseră să fie consideraţi, ca şi Cavalerii Teutoni, reprezentanţii unor interese străine, iar privilegiile obţinute
de ei din partea regilor Bela al III-lea (ante 1191) şi Andrei al II-lea (1224) nu au mai fost reconfirmate de nici
unul dintre ultimii suverani Arpadieni. În al doilea rând, ameninţarea mongolă pare să fi determinat anumite
comunităţi săseşti, cel puţin în anii imediat următori invaziei din 1241, să se arate ceva mai maleabile în relaţiile
lor cu voievozii Transilvaniei 52 .
Presiunile asupra saşilor au cunoscut o accentuare semnificativă în epoca ducatului lui Ştefan al V-lea,
care, în calitatea sa de "rege tânăr" putea exercita o autoritate "transilvăneană" asupra saşilor fară ca libertăţile
dobândi te de aceştia faţă de voievod să fie încălcate. Respectând, formal libertăţile sibienilor, pe care le menţionează
în privilegiul acordat mănăstirii Cârţa (1264) 5\ Ştefan îşi exercita autoritatea asupra acestora prin intermediul
comiţilor de Sibiu, demnitari ai curţii regale şi, în acelaşi timp, oameni din anturajul său Este evident că, în
asemenea condiţii, conservarea de către saşi a privilegiilor lor faţă de voievod nu mai însemna foarte mult. Relevant
pentru modul în tare Ştefan a abordat problema libertăţilor săseşti este actul extrem de ambiguu pe care el 1-a
acordat, în 1266, oaspeţilor din Ighiu şi Cricău, în urma plângerilor repetate ale acestora: da, voievodul nu are
drept de găzduire în teritoriile lor, în afară de cazul în care acesta ar fi motivat de necesităţi legate de apărarea
Transilvaniei; da, voievodul nu are drept de judecată asupra lor, dar această interdicţie se referă doar la pricinile
dintre ei; dacă însă ei, oaspeţii, ar chema în judecată pe cineva dinafara autonomiei lor, sau dacă ar fi ei înşişi
chemaţi în judecată de cineva dinafară, ei vor trebui să se supună judecăţii voievodale 55 . În acest fel, respectarea
libertăţilor lor era, practic, din nou supusă unor ingerinţe venite din partea titularului funcţiei voievodale.
În ceea ce priveşte libertăţile eclesiastice ale saşilor, Ştefan s-a arătat evident interesat în diminuarea acestora
şi în stabilirea unor raporturi de dependenţă între prepozitura Sibiului şi episcopia Transilvaniei. Raţiunile acestei
atitudini sunt mai mult decât evidente: partajarea Ungariei între tânărul rege şi tatăl său însemnase şi o partajare a
instituţiilor sale eclesiastice. Astfel, teritoriul controlat de Ştefan corespundea, în linii generale, aceluia supus
autorităţii spirituale a arhiepiscopului de Kalocsa, personaj care a devenit, în această perioadă, cancelarul curţii
sale şi care era, de asemenea, superiorul ierarhic al episcopului Transilvaniei. Prepozitura săsească era, în schimb,
54

5° Confirmarea (1191) de către papa Celestin al III-lea a prepoziturii libere a saşilor din Ardeal: ZW. 1, 1-2. DIR, C, L li.
Conflictul saşilor cu episcopul Adrian şi soluţia dată de legatul papal (1192-1196): ZW, 1, 2-3; DIR, C, 1. 11-12. Tentativa lui Inocentiu
al III -lea de a aduce prepozitura Sibiului sub autoritatea pontificală: ZW. 1, 10-11; DIR, C, I, 152. Pentru evolu~ile din timpul pontificatului
lui Honorius al III-lea vezi T. Sălăgean, Honorius III, Transylvania and the Papacy sEastern Policy, în "Transylvanian Review". VIU4.
1998, p. 78-85.
51 Pentru situa~a Transilvaniei după invazia mongolă şi consecinţele Conciliului de la Lyon v. T. Sălăgean, Regnum Transilvanum.
Contribuţii la studierea genezei unui regim, în "Mediaevalia Transilvanica", Satu Mare, II, l/1998, p. 117-121.
52 Privilegiul dat, în 1248, de voievodul Laurenţiu oaspeţilor "teutoni" din Vint şi Vurpăr prevede, în acelaşi timp, acordarea către
aceştia a libertăţilor "comitatului Sibiu", dar şi păstrarea, de către voievod, a dreptului de găzduire- ZW l, 77; DIR, C, I, 334-335.
53 ZW 1, 93-94; DIR, 55-56.
54 În 1266, titularul acestei funcţii e palatinul Dorninic- DIR, 90; Wenzel. VIII. 147-148; între 1270 -1272 funcţia e cumulată cu
aceea de mare comis. titularii ei fiind, altemativ, Albert şi Nicolaus. În martie 1273, comite al Sibiului este Ladislau Kân, judete curţii
regale.
55 ZW !, 96-98; DIR. 79-80.
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supusă autorităţii arhiepiscopiei de Esztergom, aflată în sfera de autoritate a regelui Bel~ al ~-V-lea; e_a repr~zent~
pentru Ştefan, care a purtat două războaie îm~otriva tatălui său,. o ~erio~s~ sursă d~ mgnJ~rare. Incerc~nd_ sa
reglementeze această situaţie plină de inconvemente, Ştefan a reuşit sa obţma, la 6 mat 1264, m urma prest_umlor
exercitate asupra arhiepiscopului Filip de Esztergom, o serie de concesii a căror importanţă n~ trebu_ie su?es~Imată:
în cel dintâi dintre actele emise la această dată, redactat sub forma unui privilegiu acordat preoţilor saşi, arhiepiscopul
le acorda acestora dreptul de a primi tainele episcopale de la orice episcop catolic ar dori, cu condiţia ca acel
56
episcop să precizeze, printr-un act scris, că face acest lucru nu dintr-un drept al său, ci în temeiul acestui privilegiU
Cu toate precauţiile luate, documentul încuraja stabilirea unor relaţii speciale între preoţii saşi şi episcopia
Transilvaniei, episcopul din Alba Iulia fiind, evident, cel mai în măsură să acorde o satisfacţie spirituală neîntârziată
nevoilor acestora. Un alt act, emis la aceeaşi dată, diminua în mod evident subordonarea prepoziturii Sibiului faţă
de arhiepiscopia de Esztergom în materie juridică57 .
58
Supuşi fiind unui asemenea tratament, nu este de mirare că saşii din Transilvania (evident, cu unele excepţii )
au preferat, în timpul războiului civil din 1265, să se revolte împotriva lui Ştefan, alăturându-se taberei lui Bela al
IV-lea. Dar- nota benel ·-ei au fost readuşi la supunerea faţă de "stăpânul firesc al ţării", în împrejurări pe care le
presupunem nu foarte paşnice, de nimeni alţii decât de magiştrii Peter şi Matei din neamul Csak 59 Putem desprinde,
de aici, nu numai o foarte evidentă explicaţie a ostilităţii saşilor faţă de clanul Csak, ci şi una dintre constantele
politicii transilvane desfăşurate de membrii acestei familii: ei deveniseră, de timpuriu, solidari cu interesele nobilimii
locale, frustrate de limitările impuse de saşi posibilităţilor ei de expansiune. Ei se remarcaseră, de asemenea, prin
reuşita obţinută în rezolvarea unei delicate probleme provinciale, numirea lui Matei Csăk în funcţia voievodală,
în 1270, venind, probabil, şi ca o recunoaştere a abilităţilor sale specifice în domeniu.
După 1274, însă, în condiţiile în care Transilvania nu mai era condusă de un moştenitor al tronului căruia
saşii să-i datoreze supunere, integrarea comitatului Sibiului în sistemul politic creat de Matei Csak nu mai putea
fi realizată prin simpla proclamare a reinstituirii ducatului transilvan. Era nevoie, în primul rând, de o soluţie
politică adecvată, care să legitimeze, în caz de necesitate, o eventuală recurgere la forţă. Rezolvarea pe care Matei
Csak a dat-o acestei probleme a fost una de o simplitate elementară: de la începutul anului 1274, titlul de comite
al Sibiului era deţinut de fostul ban Alexandru al Severinului 60, care, aparţinând grupului apropiaţilor reginei
Elisabeta, se alăturase, în septembrie 1274, partidei învingătoare a lui Matei Csak; acesta din urmă, lăsându-i lui
Alexandru funcţia deja obţinută, a operat, pur şi simplu, un transfer al acestui personaj din anturajul curţii regale
în anturajul voievodal. Astfel, aşa cum am văzut, la 1 noiembrie /1274/61 , acest Alexander comes Zebeniensis
(care, din septembrie acelaşi an, nu mai apare în listele de demnitari ale documentelor regale) este, alături de
episcopul Peter şi de Mykud, comitele de Dăbâca, unul dintre cei trei importanţi demnitari provinciali care îl
asistă pe voievodul Matei în procesul împotriva lui Abraham d.n. Kata; un an mai târziu, în 1275, promovarea lui
Mykud în funcţia de ban al Severinului îi va readuce lui Alexandru şi titlul de comite de Dăbâca care, adăugându-se
aceluia de comite al Sibiului, va accentua "transilvanizarea" sa62 . Astfel, comitele Sibiului, funcţionar regal a
cărui autoritate asupra saşilor era una perfect legitimă, devenea un membru al aparatului administrativ al
voievodului, care îşi putea exercita, de acum, controlul asupra "oaspeţilor" sibieni, prin intermediul acestuia.

56

ZW 1, 91; DIR65-66; Jâko, EO, 246.
ZW 1, 91-92; DIR 66; Jâko, EO, 248.
58
Comitete Chyl din Câlnic, de exemplu (ZW 1, 105; DIR 118-119), sau ruda sa Teel din Braşov (ZW 1, 110-lll; DIR 135-136),
care şi-au câştigat merite participând la luptele lui Ştefan.
59
Wenzel IV,23-27 şi IX, 12-16; DIR 158-162; Jâko, EO, 325 (1273 mai 23).
60
Ban al Severinului în 1268 (DIR 101-103; Jâko, EO, 268), când este răsplătit de Ştefan V cu proprietăti în cmt. Szatrnar pentru
impresionantele sale merite militare. Cea mai mare parte a proprietătilor sale pare a se fi aflat în împrejurimile Budei, v. DIR 173, şi ele
trebuie să fi fost destul de importante din moment ce îi permiseseră să echipeze un detaşament propriu, pe care îl condusese cu succes în
campania din "Grecia". Prima mentiune în calitate de comite de Sibiu la 26 aprilie 1274, urmată de altele în august şi septembrie acelaşi
an (ZW, l, 124, 126, 127).
61
Jâko, EO, 332, cu text.
62
1275 - DIR 173.
57
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Relaţii bilaterale şi internaţionale

Pericolul real al permanentizării subordonării comitatului Sibiului faţă de voievodul Transilvaniei, consecinţă
a presiunilor exercitate asupra acestuia timp de mai mult de un sfert de secol, explică cauzele generale ale situaţiei
tensionate care a dus la declanşarea rebeliunii săseşti din februarie 1277- evenimentul care a pus capăt, definitiv,
dominaţiei Csakilor asupra Transilvaniei. Cauzele imediate ale implicării saşilor transilvani în noua fază violentă
a conflictului intern din regat, aceea dintre anii 12 77-1279, trebuie însă căutate în evenimentele legate de disputa
pentru succesiunea în scaunul arhiepiscopal din Esztergom, redevenit vacant în 1276, dispută care a prilejuit
reapariţia în prim-planul scenei politice ungare a unui personaj extrem de interesant: Nicolaus Kan, pe atunci
prepozitul capitlului din Alba Transilvaniei.
Vice-cancelar regal (şi prepozit al bisericii Transilvaniei) în perioada sept.1272- febr. 1273 63 , Nicolaus a
devenit, în această perioadă, favoritul încă tinerei regine mame Elisabeta64 , implicându-se activ, în această calitate,
în intrigile politice de la curtea regală. Personaj ambiţios, el a reuşit să ocupe, în martie 1273 65 , în pofida opoziţiei
canonicilor şi a lipsei pregătirii necesare60 , scaunul arhiepiscopal de Esztergom, vacant de la moartea arhiepiscopului
Filip (dec 1272 ). Scandalul declanşat cu acest prilej (în afara legăturilor sale cu regina, Nicolaus a mai fost acuzat
de folosirea ameninţărilor şi presiunilor împotriva canonicilor care se opuneau alegerii lui 67 ) a fost prea mare
pentru a-i îngădui fostului prepozit de Alba Iulia să obţină confirmarea papală; pe de altă parte, el pare să nu fi
beneficiat de sprijinul niciuneia dintre partidele nobiliare. În consecinţă, în mai 1273 Nicolaus a pierdut toate
funcţiile pe care le deţinea (arhiepiscop ales şi comite perpetuu de Esztergom, cancelar al regatului şi comite de
Pilis) 68 şi a intrat, pentru câţiva ani, într-un anonimat complet. În locul său, arhiepiscop de Esztergom a devenit
Benedict, fostul prepozit de Arad, a cărui ascensiune fusese sprijinită de gruparea Koszegi-Guthkeled.
La moartea lui Benedict, în 1276, problema alegerii noului arhiepiscop a provocat o criză politică majoră,
care a fost una dintre principalele cauze imediate ale reizbucnirii războiului civil. În acest context s-a produs
reatirmarea candidaturii lui Nicolaus Kan, susţinut acum de partida Csakilor, cu sprijinul cărora acesta reobţinuse,
în prealabil, funcţia de prepozit al bisericii Transilvaniei 69 Contracandidatullui Nicolaus Kan era Peter Koszegi,
episcopul de Veszprem, susţinut, evident, de partida aristocratică care gravita în jurul familiei sale. Disputa dintre
Nicolaus de Transilvania şi Peter de Veszprem reprezenta, aşadar, transpunerea în plan eclesiastic a conflictului
politic care apunea partidele nobiliare conduse de elanurile Csak şi Koszegi. Nereuşindu-se obţinerea unei decizii
din partea scaunului pontifical, acest conflict a degenerat, luând forme dintre cele mai violente: unul dintre
evenimentele cele mai grave, care i-a scandalizat pe contemporani, s-a produs în var& anului 1276, atunci când
palatinul Peter Csak, în dorinţa sa de a împiedica candidatura lui Peter Koszegi, nu a ezitat să atace şi să devasteze
catedrala episcopală din Veszprem70 .
Evenimentele din vara/toamna anului 1276 au constituit factorul declanşator al reacţiei violente a saşilor
transilvani din iarna care a urmat. În condiţiile subordonării prepoziturii Sibiului faţă de arhiepiscopia de Esztergom,
obţinerea învestiturii de către Nicolaus, candidatul Csakilor, ar fi atras cu siguranţă după sine punerea în discuţie
a independenţei acesteia faţă de episcopia Transilvaniei. Astfel, quasi-subordonarea administrativă a saşilor faţă
63

RA 2314-2350.
Koszlo1nyik, p. 258.
61
RA 2355, 29 mart. 1273: "venerabili viro Nycolao sancte Strigoniensis ecc/esie electo, perpetua comite loci eiusdem, aule
nostre cancellario ".
66
El nu era doctor în dreptul canonic, titlu pe care candidaţii la demnităţi le eclesiastice era de aşteptat să îl posede. Dealtfel, după
scandalurile provocate de alegerile arhiepiscopale din anii '70, sinodul de la Buda (1279) va cond.i~ona în mod expres accesul în gradele
superioare ale ierarhiei eclesiastice de detinerea acestui titlu.
67
Kosztolnyik, p. 258 - 259.
68
Ultima sa menţionare ca titular al acestor demnităţi, la 26 mai 1273, RA 2367.
69
RA 2718, 2750.
7
° Kosztolnyik, p. 260-262; R. Bekefi, A klzptalani 1skotak tortenete Magyarorszagon 1540-ig, Budapest, 1910, p.160 sq. Nu
există încă o unanimitate de opinii în privinţa datării acestui eveniment. Kriszt6 Gyula, CsakMate, Budapest, 1986, p. 48, îl datează în
vara anului 1276. Pentru Sziics Jena, op. cit., p. 288, acesta s-ar fi produs în anul 1275, în timp ce Zsoldos Atlila, Az Arpadok es
alattva/6ik (lv!agyarorszag tortenete 1301-ig), Budapest, 1997, p. 227, consideră că el ar fi avut loc în martie 1276.
6
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de voievod, realizată de Matei Csăk prin artificiul transformării comitelui de Sibiu dintr-un demnitar al curţii
regale într-un membru al propriului său anturaj, ar fi fost consolidată prin subordonarea prepoziturii sibiene faţă
de episcopia din Alba Iulia. Confruntaţi cu o asemenea presiune, saşii din Transilvania au optat, firesc, pentru
soluţia rezistenţei armate. Trebuie să remarcăm, de asemenea, că ţinta specială a acţiunii lor de la Alba Iulia, din
februarie 1277 - condamnată de arhiepiscopul de Kalocsa şi de episcopii apropiaţi partidei Csăkilor la 30 mai
acelaşi an71 - a fost capitlul bisericii Transilvaniei, al cărui prepozit era pretendentul Nicolaus; de asemenea,
devastarea de către ei a catedralei episcopale din Alba Iulia nu a fost altceva decât un răspuns dat devastării, de
către Peter Csăk, a catedralei episcopale din Veszprem, eveniment produs cu câteva luni înainte. În acelaşi timp,
însă, revolta lor a fost una îndreptată împotriva lui Matei Csăk şi a sistemului politic preconizat de acesta. Consecinţa
imediată a rebeliunii săseşti - fenomen conjugat cu revolta coloniştilor germani din Zips şi cu ridicarea generală
a adversarilor Csăkilor din comitatele nord-estice 72 - a fost pierderea definitivă de către Csăki a poziţiilor lor
transilvane.
Fără a intra în detaliile acestor evenimente, cărora le vom acorda întreaga noastră atenţie în viitorul apropiat,
vom menţiona doar faptul că depăşirea crizei majore din 1277 a putut fi realizată abia în vara anului următor,
când, prin concesiile făcute clanurilor Aba şi Guthkeled, Csăkii au facut posibilă alcătuirea unei noi coaliţii
interne. Alături de trupele austriace ale lui Rudolf de Habsburg şi de cumanii regelui Ladislau IV. forţele armate
aflate în serviciul acestor familii vor repurta, la 26 august 1278, marea victorie de la Durnkri.itt (Marchfeld)
împotriva regelui Boemiei, Ottokar al II-lea Przemysl. Una dintre cele mai mari concesii făcute, însă, de Matei
Csăk cu acel prilej a fost tocmai renunţarea la proiectele sale transilvane, pe care nu mai avea, în mod evident,
capacitatea de a le pune în practică. În consecinţă, ca urmare a redistribuirii sferelor de influenţă din regatul
Ungariei, readucerea sub control a situaţiei din Transilvania şi din comitatele răsăritene a fost lăsată în seama
puternicei armate private a clanului Aba.

1274-1277: TRANSYLVANIA IN THE POLITICAL SYSTEM OF MATEI CSAK
(Abstract)

Under the circumstances of general crisis in Hungarian kingdom, rough enough at the death of Stephen V
( 1272), during 1274-1277 Transylvania was under the domination of Csăk aristocratic family. Matei Csak, the
leader, transformed this province into the center of a grater politica! system, including Banatul Severinului district,
trying to reconstitute the "dukedom" ofTransylvania as it was during 1257-1270 under the leadership ofRoyal
Crown heir. The ruling of this vast domain offered the Csăks and its nobility the resources needed in order to
obtain a dominant position in the Hungarian politica! stage, in the context of the interna! conflict in the kingdom.
In 1277 the pressures ofMatei Csăk upon the German people from the South ofTransylvania had as a consequence
their revolt. This event co-ordinate to the revolt ofthe nobility hostile to the Csăks put an end to the domination of
the Csăks on this territory.

Vezi notele 48-49. În 1278, prin decizia papei Nicolae al III -lea, ambele candidaturi vor fi respinse, arhiepiscopatul de Esztergom
fiindu-i atribuit lui Lodomerius, episcopul Oradiei.
72
Sziics Jenă, op. cit., p. 288, datează in mod eronat aceste evenimente în 1275-1276. Pentru datarea corectă a rebeliunii lui
Nicolaus Geregye v. Engel Pal, în Korai Magyar Torteneti Lexicon (9-14. szazad), ed. Kriszt6 Gyula, Budapest, 1994, p. 233.
71

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

Franţa şi

reorganizarea politico-economică a
Europei Central- Răsăritene (1919-1921)

•
Proiectul Confederaţiei danubiene
Crina Stanca DIACONU

Bazele viitoarei implicări ·a Franţei in reorganizarea Europei Central-Răsăritene
Sfarşitul primului război mondial a adus transformări fundamentale în configuraţia geo-politică a Europei.
Marile imperii s-au destrămat, iar în locul lor s-au constituit o serie de state, ce s-au intitulat "naţionale". Trasarea
noilor frontiere, în cadrul Conferinţei de pace de la Paris, a surescitat naţionalisme şi a evidenţiat dificultăţile
economice din regiune, odată cu dispariţia sistemului unitar
Destrămarea Austro-Ungariei a creat în Europa Centrală un vid de putere. Statele Aliate şi Asociate nu au
avut un scenariu pregătit pentru completarea acestuia, fapt ilustrat de dezbaterile şi soluţiile adoptate în cadrul
Conferinţei de pace. Creionarea diferitelor alternative a fost influenţată de evoluţia evenimentelor şi de luările de
poziţie: pe de o parte ale oficialilor maghiari, pe de alta ale reprezentanţilor statelor aliate la Conferinţa de pace.
Europa Central-Răsăriteană asigura marilor puteri condiţii favorabile pentru o expansiune politică şi
economică. Ea reprezenta baza pentru o posibilă intervenţie antisovietică (politica "cordonului sanitar"); înlocuia
rolul de aliat al Rusiei şi oferea Occidentului, facilităţi economice şi financiare.
La sfarşitul Primului Război Mondial, Rusia nu a fost în stare să-şi asume riscuri în Europa, datorită
evenimentelor interne, iar Germania, supusă controlului dezarmării şi plăţii reparaţiilor de război, a rămas prudentă
Anglia s-a orientat spre Grecia, datorită intereselor mediteraneene şi a susţinut refacerea Germaniei, potrivit
politicii tradiţionale a echilibrului de forţe în Europa. S.U.A. au venit cu o contribuţie ideologică la încheierea
păcii (principiile wilsoniene ), dar ulterior nu au ratificat tratatul de la Versailles şi au adoptat o politică izolaţionistă
faţă de problemele europene. Marile puteri active în Europa Central-Răsăriteană au fost Italia şi Franţa. Interesele
italiene în Adriatica, în contact cu Iugoslavia, Albania şi Grecia s-au corelat cu o acţiune politică în Balcani.
Franţa a căutat o poziţie de hegemonie pe continent, prin încercarea de a opri refacerea puterii germane.
După dislocarea Austro-Ungariei, în politica franceză s-au conturat două soluţii pentru reorganizarea politică
şi economică a Europei dunărene. 1 Prima a reprezentat-o constituirea unei federaţii între toate statele succesorale
ale fostei monarhii, cu includerea Austriei şi Ungariei şi stabilirea unei colaborări între beneficiarii tratatelor de
pace şi victimele acestora. A doua soluţie a constat în crearea unui sistem de alianţe cu statele din regiune, în
scopul de a împiedeca acţiunile revizioniste şi de a menţine statutul teritorial stabilit în 1919-1920.
Influenţa Franţei în Europa Central-Răsăriteană s-a datorat prestigiului de putere învingătoare, impresiei
existente la sfârşitul războiului, că ea este cea mai mare forţă militară de pe continent, relaţiilor tradiţionale cu
statele din zonă, prezenţei armatei franceze în regiune.
Interesul Franţei pentru Europa dunăreană a fost motivat de factori economici, politici, militari. La sfarşitul
primului război mondial, economia franceză era destul de viguroasă şi dinamică pentru a asigura poziţii strategice
1

Pierre Renouvin, Histoire des relations internationa/es, tome septieme, Les crises du XY e siecle (de 1919 - 1929), Librairie
Hachelle, Paris, l957,p.280.
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în bazinul dunărean. Regiunea suplinea pierderile capitalului francez în Rusia 2 şi prezenta o atracţie financiară: cu
o dezvoltare moderată, structura sa economică "invita" investiţiile şi oferea posibilitatea de repatriere rapidă a
capitalului. Această expansiune economică corespundea metodelor tradiţionale ale Franţei. Europa CentralRăsăriteană promitea posibilităţi largi de dezvoltare: oferea resurse de material rulant, facilităţi de transport, o
situaţie geografică favorabilă. Negocierile dintre guvernele Ungariei şi Franţei, ilustrează tentaţia pătrunderii
capitalului francez într-o regiune dominată de capitalul german, motivaţia economică nefiind mai puţin importantă
decât o extindere a influenţei politice. Structura economiei franceze, lipsa de complementaritate economică cu
zona Europei Centrale (ca în cazul Germaniei), legăturile economice tradiţionale cu Rusia explică dispariţia
ulterioară a motivaţiei economice a Franţei.
Orientarea ei a fost determinată mai ales de factorii politici şi militari, traduşi prin interesul pentru o intervenţie
antisovietică cu participarea Ungariei, de cei psihologiei şi morali, care explică preocuparea pentru securitatea în
faţa Germaniei. Proiectul Confederaţiei danubiene, pe care mediile guvernamentale din Franţa şi Anglia I-au
agreat în 1919-1920, constituia o soluţie pentru refacerea politică şi economică a Europei Central-Răsăritene.
Eşecul acestui proiect, încetarea susţinerii lui de către Franţa se datorează mai multor factori. Conferinţa de pace
a reorganizat Europa pe baza principiului autodeterminării. El a devenit fundamentul noilor state succesorale şi
s-a înrădăcinat în mentalitatea opiniei publice occidentale. Simpatia ei s-a orientat spre fostele state aliate şi mai
puţin spre foştii inamici. S-a născut ideea că o Confederaţie danubiană ar fi menţinut instabilitatea în Europa
Centrală. Atitudinea marilor puteri, dispariţia unităţii Aliaţilor la Conferinţa de pace au avut consecinţe importante.
Anglia a dorit să evite o hegemonie pe continent şi a făcut oferte guvernului maghiar, care le-au contrabalansa! pe
cele franceze Italia, cu interese în regiune dar cu probleme interne, a luat atitudine, lipsită însă de forţă decizională.
La aceea dată, ea susţinea Iugoslavia, opunându-se proiectelor maghiare, fără a fi încântată de o hegemonie
franceză în Europa.
Franţa, interesată iniţial de proiectul Confederaţiei danubiene, a început să ezite datorită concepţiilor politice
diferite ale liderilor săi, predominării intereselor politico-militare faţă de cele economice în Europa Centrală,
atitudinii marilor puteri şi reacţiei foştilor aliaţi. Cel mai important factor care a determinat eşecul acestui proiect,
1-a constituit neîncrederea statelor din zonă: pe de o parte suspiciunea Ungariei faţă de ţările vecine, care ar
încerca s-o excludă şi s-o izoleze politic, pe de alta, suspiciunea Cehoslovaciei, Iugoslaviei, României (Mica
Înţelegere), faţă de Ungaria, care ar dori refacerea fostei monarhii austro-ungare.
Între 1919-1921, Franţa şi-a conturat politica central sud-est europeană, în funcţie de contextul existent şi
de factorii menţionaţi.

Interesele Franţei la Conferinţa de pace
După înfrângerea Puterilor Centrale, solidaritatea existentă în timpul războiului între Aliaţi a început să se
destrame, iar neînţelegerile mutuale au revenit. În reglementarea păcii, puterile învingătoare au susţinut interesele
personale, iar învinşii au căutat fiecare să-şi impună voinţa. Franţa, pentru a-şi asigura securitatea, şi-a concentrat
toată atenţia asupra prevederilor continentale ale păcii. Anglia şi-a apărat preponderenţa navală şi interesele
coloniale, căutând să împiedice o hegemonie franceză pe continent. Italia a revendicat controlul Adriaticii, intrând
în conflict cu aspiraţiile naţionale iugoslave. S.U.A. şi-au impus concepţia "idealistă" asupra păcii, care nu s-a
dovedit tocmai potrivită cu realităţile europene. Clauzele armistiţiilor au prejudiciat reglementarea câtorva chestiuni
politice şi teritoriale şi au făcut loc divergenţelor. Chestiunile ridicate în cadrul Conferinţei de pace au fost tratate
de fiecare guvern "în maniera sa istorică de a vedea şi de a gândi"(Clemenceau). Nu s-au opus doar concepţii, ci
şi interese şi sentimente, iar problemele interne ale statelor au intervenit, limitând libertatea de acţiune a oamenilor
politici. Condiţiile păcii, aşa cum au fost formulate, s-au dovedit rezultatul unui compromis.
Franţa a fost unul din principalii artizani ai păcii, mult timp percepută ca cea mai mare forţă militară a
continentului. Confruntată cu dificultăţi economico-financiare (deficit bugetar, distrugeri materiale, întârzierea
plăţii reparaţiilor), Franţa a trăit cu convingerea că pericolul german va reapare în viitor din cauza superiorităţii
2

Maria Onnos, From Padua to the Trianon, 1918/1920, Akademiai Kiado, Budapest, 1990, p. 21-22.
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industriale şi demografice. Era necesar ca ea să obţină garanţii fizice şi diplomatice din partea foştilor aliaţi,
pentru a evita pericolul unei viitoare revanşe germane.
Problema Europei Centrale a devenit una din cele mai importante după dispariţia Austro-Ungariei. Zona,
fragmentată politic, putea ajunge sub influenţa germană sau a comunismului. Puterile Aliate şi Asociate, în lipsa
unui scenariu pregătit, s-au văzut confruntate cu necesitatea reorganizării politico-economice a regiunii Interesele
divergente, complexitatea situaţiei din zonă explică derularea mai multor soluţii pentru Europa Centrală.
Franţa, alături de Italia, a avut interese directe în regiune şi a încercat să atragă sub influenţa sa părţi din
fosta monarhie. Statutul de mare putere, relaţiile bune cu cehii, românii şi slavii de sud i-au asigurat o poziţie
privilegiată şi posibilitatea de a obţine avantaje la Conferinţa de pace, în detrimentul Italiei.
Soarta monarhiei dunărene a fost reglementată la Paris, prin voinţa popoarelor din regiune, prin împărţirea
teritoriului fostei Austro-Ungarii între şapte state. Foarte dificilă s-a dovedit trasarea frontierelor, contestate şi de
învinşi şi de învingători. Aplicarea principiilor wilsoniene (dreptul naţionalităţilor şi libera decizie a popoarelor),
a fost în opoziţie directă cu interesele franceze în problema Austriei. Franţa, secondată de Italia, s-a opus tendinţelor
austriece de unire cu Germania. Tratatele de la Versailles şi Saint-Germain au interzis Anschluss-ul (art. 88 şi 80).
Ulterior, Franţa a susţinut refacerea economică a Austriei, pe care a conceput-o ca bază a unei solidarităţi regionale,
sub influenţă franceză. Reorientarea liderilor politici austrieci spre o dezvoltare independentă, intervenţia Marii
Britanii au determinat Franţa să caute alte soluţii pentru influenţa sa în regiune.
Prin atitudinea adoptată faţă de revendicările statelor succesorale, Franţa a încercat o politică de menţinere
a echilibrului de forţe în Europa Centrală, care să-i asigure totodată hegemonia. A fost vorba şi de orgoliu personal,
nu doar de interese politice, militare, economice, mai ales că bazinul dunărean cunoştea o influenţă germană
puternică (investiţii de capital în economie, valori culturale şi de civilizaţie). Franţa a încurajat intervenţia României
şi Cehoslovaciei împotriva R~publicii Sfaturilor şi a regimului Bela Kun, dar a respins revendicările naţionaliste
ale Bucureştiului în chestiunea Banatului 3 şi a susţinut retragerea cât mai rapidă a trupelor româneşti de pe teritoriul
Ungariei
În iulie 1919, Germania a acceptat tratatul de la Versailles. Consiliul celor Patru a fost înlocuit cu Consiliul
Plenipotenţiarilor. W. Wilson a revenit în S.U.A. iar Lloyd George la Londra. Situaţia a trecut sub controlul lui
Clemenceau, a liderilor politici şi militari francezi. La acea dată, Franţa era departe de a decide ce sistem de
alianţe ar fi mai potrivit pentru ambiţiile sale de mare putere.
În politica franceză vizavi de Europa Central-Răsăriteană s-au conturat două tendinţe diferite, determinate
de o serie de factori: interesele politice, economice, militare; evoluţia evenimentelor internaţionale; întâmpinările
oficialilor maghiari şi ale reprezentanţilor foştilor aliaţi; temperamentul şi concepţiile personale ale liderilor politici
francezi, care au găsit rezonanţă în rândul opiniei publice.
În primăvara anului 1920, Al. Millerand a ajuns prim ministru şi ministru de externe al Franţei iar Maurice
Paleologue, secretar general la Quai d'Orsay. Cei doi au susţinut crearea unei confederaţii danubiene între statele
succesorale ale fostei monarhii, care să aibă ca pivot Austria şi Ungaria. M. Paleologue, fost ambasador al Franţei
la St Petersburg a jucat un rol în declanşarea războiului în 1914 şi în intrarea Rusiei în conflict. 4 Monarhist, adept
al unui sistem politic centralizat şi puternic, Paleologue a fost un inamic al revoluţiei proletare şi un avocat al
sistemului antibolşevic în Europa Centrală. După dispariţia Austro-Ungariei, a dorit să vadă realizată mai degrabă
o unitate, decât o divizare a centrului continentului. Nu este exclus ca Paleologue să fi dorit să forţeze o "soluţie
rusă" (o viitoare Rusie naţională), pentru că el considera constituirea micilor state central sud-est europene,
inadecvată pentru a contrabalansa Germania. E limpede că nu a fost pregătit să susţină o Austrie independentă. În
perioada cât a fost secretar-general la Quai d' Orsay, problemele economice ale Austriei au fost mai puţin importante
pentru Franţa. Una din consecinţele venirii sale la Ministerul de Externe francez a fost un memorandum, 5 contrar
Prin Tratatul cu Antanta din 1916, România a revendicat întreg Banatul. Din considerente economice şi strategice, marile puteri
au decis. în cadrul Conferinţei de pace, ca o parte a Banatului să revină regatului sârbo-croato-sloven.
4
Maria Ormos, op.cit., p. 380.
3

5

/bidem.
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instrucţiunilor date ambasadorului francez în Ungaria, Doulcet, în privinţa problemei maghiare. În memorandum

de putere în Europa Centrală se întemeiază pe Ungaria, şi că se. prefigurează o nouă
situaţie în zonă, dacă i se oferă acesteia un rol conform cu poziţia ei cheie, prin crearea unui sistem sănătos de
cooperare economică. Pentru aceasta, Franţa, raliindu-şi S.U.A şi câteva state neuire, trebuie să elimine Marea
Britanie din zonă să participe, pe scară largă, la programul de reconstrucţie.
Această apropiere de problema Ungariei nu a fost exprimată oficial de Ministerul de Externe francez, în
momentul în care Conferinţa de pace a luat decizia sa finală referitoare la Ungaria (Londra, 9 martie 1920).
A doua tendinţă a politicii franceze faţă de Europa Central-Răsăriteană a constat în susţinerea statelor
naţionale şi a alianţei între ele, cu scopul de a menţine statu-quo-ul stabilit în 1919-1920. Ea se face simţită la
Quai d'Orsay din septembrie 1920, promotor fiind noul secretar-general Philippe Berthelot. El s-a bucurat de
autoritate datorită "calităţilor sale intelectuale, tenacităţii, cunoştinţelor sale despre oameni şi dosare'' 6
În timpul prezenţei sale la Quai d'Orsay, Franţa nu a abandonat soluţia organizării unei cooperări între statele
Europei Centrale, sprijinindu-se pe Ungaria. Ministrul de externe, A Briand considera că Germania nu va putea fi
menţinută mult timp sub control. Franţa avea nevoie de solidaritatea Angliei, care susţinea refacerea Germaniei sub
control internaţional. O confederaţie danubiană constituia în acelaşi timp contraponderea eficientă în faţa unei viitoare
expansiuni a Germaniei. Briand vedea în vechea dinastie singurul centru de acţiune capabil să coordoneze aceste
popoare disparate. Astfel se explică atitudinea lui faţă de tentativele de restaurare a Habsburgilor în Ungaria.
Derularea evenimentelor a determinat conducerea franceză să-şi precizeze coordonatele politicii sale în
Centrul şi Sud-Estul Europei şi să caute soluţii pentru reorganizarea economico-politică a regiunii, potrivit cu
propriile sale interese.
Conceptul federal, o soluţie pentru reorganizarea Europei Centrale la sfârşitul primului război mondial
În 1919, pe arena politică internaţională, s-a afirmat conceptul federal, 7 ca. o soluţie de reorganizare a
Europei Centrale. În prima jumătate a secolului al XX-lea, acest concept s-a exprimat sub diferite ipostaze şi a
ocupat un rol important în viaţa politică. Promotorii planurilor federale sau confederale şi-au argumentat acţiunea
ca menită să contribuie la îmbunătăţirea convieţuirii între state şi naţiuni.
Finalul primului război mondial a coincis cu triumful principiului naţionalităţilor. În Europa Centrală şi de
Sud-Est au luat naştere state suverane, care, plecând de la experienţa privării de drepturi naţionale în cadrul dublei
monarhii, au promovat o politică naţionalistă, în locul solidarităţii şi cooperării interstatale. Pentru aceste ţări,
ideea federală trebuia să constituie un instrument al convieţuirii paşnice, care, bine dirijat, nu putea leza cu nimic
drepturile de state suverane şi egale.
În perioada antebelică, dubla monarhie a respins planurile de reorganizare a Imperiului pe baze federale
(proiectul lui Aurel Popovici, expus în lucrarea Statele unite ale Austriei Mari, 1906). Pe fondul crizei şi al
pericolului dezmembrării, conceptul a ieşit din nou la suprafaţă, invocat pentru a servi la salvarea Imperiului
Austro-Ungar. Noul împărat, Carol 1a eşuat în încercarea de a reorganiza statul pe principii federale, 8 prin asocierea
voluntară a naţiunilor din componenţa sa. După ani de respingere a revendicărilor de autonomie, acestea s-au
orientat spre independenţă sau unire cu state deja existente, profitând de criza economică, politică şi militară a
dublei monarhii şi nemaiavând încredere în promisiunile Vienei.
În paralel cu eşecul planului federativ al împăratului Carol 1, s-a conturat o nouă formulă, sub ipostaza unei
asocieri voluntare a Germaniei şi Austriei. La 12 noiembrie 1918, Adunarea Naţională a Austriei a hotărât ataşarea
federativă Ia Germania. A fost o primă tentativă de Anschluss, căreia i s-a pus capăt prin tratatele de pace din
1919-1920. Opoziţia Puterilor Occidentale, mai ales a Franţei, care nu dorea să vadă Germani·a întărită prin
alipirea Austriei, a dus la eşecul acestei acţiuni.
se

menţiona că balanţa

Pierre Renouvin, op.cit., p. 280.
Eliza Campus, State mici şi mijlocii din Centrul şi Sud-Estul Europei în Rela,tiile Internaţionale. Prima jumătate a seco/ulw al
X\"- lea, Ed. Politică, Bucureşti, 1988, p. 86-103.
8 Manifestul împăratului Carol I, Către popoarele mele credincioase, 16 octombrie 1916.
6

7
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Cele două tentative de reorganizare a Europei Centrale pe baze federal~ (a împăratului Carol 1 şi cea austrogermană), au venit din interiorul zonei. Ele au fost expresia unei solidarită~ care a funcţionat în perioada anterioară
(mai ales la sfârşitul secolului al XIX-lea, prin colaborarea naţionalităţilor din dubla monarhie în instituţiile statale),
sau care s-a manifestat datorită "feeling-ului naţional" (tradiţia pangermanistă a lui Wilhem al II-lea).
La sfârşitul anului 1919, s-a conturat un alt plan federativ, ca o iniţiativă venită din afara zonei şi orientată
spre cointeresarea statelor din bazinul dunărean. Este vorba de proiectul Confederaţiei danubiene, elaborat de
Franţa, pe baza propunerilor maghiare. El a urmărit "constituirea unui spaţiu economic unitar, în centrul căruia
Ungaria ar fi avut o poziţie dominantă iar Franţa ar fi putut impune o politică care să satisfacă interesele sale
economice şi politice în regiune." 10 Planul Confederaţiei danubiene s-a întemeiat pe o colaborare economică între
statele Europei Centrale, dar el nu a fost acceptat de România, Cehoslovacia, Iugoslavia. Aceste state au opus
proiectului francez un plan de alianţă regională, o asociaţie de state întemeiată pe principiul egalităţii în drepturi
şi deschisă cooperării cu toate ţările din zonă. Alianţa, care a primit numele de Mica Înţelegere, a fost consecinţa
sentimentelor de neîncredere ale statelor membre faţă de Ungaria şi a principiului naţionalităţilor, care a triumfat
la finalul războiului şi a devenit fundamentul noilor state.
Întâmpinările maghiare pe lângă marile puteri, în cadrul Conferinţei de pace (1919-1920). Reacţia
statelor vecine Ungariei

La Paris, statele Aliate şi Asociate au căutat soluţii pentru completarea vidului de putere creat în Europa
Centrală odată cu dispariţia Austro-Ungariei. În creionarea acestora au plecat de la propriile lor interese şi de la
situaţia existentă: pericolul comunist din răsărit, ce ameninţa să se extindă în restul Europei, constituirea naţiunilor
din fosta Austro-Ungarie în entităţi statale independente. Trasarea frontierelor a provocat contestaţiile învinşilor
dar şi ale învingătorilor. S-a ajuns la tensiuni diplomatice şi la conflicte militare între noile state. Marile puteri au
căutat reglementarea acestora, prin temperarea naţionalismelor locale şi determinarea unei solidarităţi între statele
din zonă.
Mişcarea revizionistă din Ungaria nu a luat sfârşit odată cu înlăturarea regimului comunist al lui Bela Kun.
Noua conducere de la Budapesta, cu o mentalitate aristocratică şi conservatoare. a susţinut refacerea Ungariei
Mari şi a acţionat pentru modificarea frontierelor stabilite de Consiliul Suprem, la 13 iunie 1919. 11 Decizia adoptată
a fost publicată şi transmisă statelor vizate, la 12 octombrie 1919. Cercurile guvernamentale de la Budapesta au
căutat, pe căi diplomatice şi propagandistice, să cointereseze Aliaţii în menţinerea Ungariei Mari în Europa Centrală,
pentru echilibrul politic, pentru contracararea "pericolului roşu", pentru dezvoltarea economică a bazinului
dunărean. Pentru a-şi argumenta demersurile au apelat la principiile wilsoniene, la situaţia politică şi economică
din Europa Central-Răsăriteană.
Din toamna anului 1919, politica externă a Ungariei a fost marcată de tendinţe naţionaliste şi iredentiste
puternice, ca reacţie la naţionalismul vecinilor săi, la hotărârile Conferinţei de pace, care o defavorizau în mare
măsură, în raport cu situaţia antebelică.
Atitudinea Ungariei faţă de statele din jur a fost determinată de mai mulţi factori: mentalitatea aristocratică,
tradiţională a cercurilor conducătoare maghiare, orientate spre refacerea Ungariei medievale; intervenţia statelor
vecine în treburile interne ale Ungariei, chiar dacă motivată de pericolul comunist; atitudinea marilor puteriambiguă, înclinată spre compromisuri, lipsită de o concepţie unitară faţă de reorganizarea Europei Centrale,
dominată de interese proprii; situaţia existentă în Europa (disensiuni între statele succesorale, legate de trasarea
frontierelor).
În 1919 au circulat zvonuri despre constituirea unei uniuni personale între România şi Ungaria sub conducerea regelui Ferdinand:
vezi ••• 1918 la români: desăvârşirea unită,tii na,tional statale a poporului român. Recunoaşterea ei interna,fională. 1918. Documente
interne şi externe, Bucureşti, 1986, voi IV, p. 119 (14 august 1919, Budapesta. Telegrama lui E. von Furstenberg, consulul general al
Germaniei la Budapesta, către Ministerul Afacerilor Externe al Gem1aniei).
10
Eliza Campus. op.cit., p. 94.
11
Jdem, Din politica externă a României 1913-1947, Ed. Politică, Bucureşti, 1980, p. 219.
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La 1 decembrie 1919, a fost prezentat, în faţa Consiliului Suprem, raportul misiunii Clerk la Budapesta 12
Concluziile raportului subliniază necesitatea asistenţei economice externe pentru Ungaria şi Austria. Puterilor
Aliate li se oferea ocazia de a-şi plasa capitalurile economice in Europa Centrală. În dec.embrie 1919, ministrul
român la Londra, Vasile Boerescu a informat guvernul de la Bucureşti despre tendinţa unor cercuri britanice de a
realiza, în bazinul dunărean, o organizare economică comună, folosind ofertele maghiare de participare şi control
în industrie şi căi ferate. 13 Guvernul maghiar lansase această idee, sugerând ca statele succesorale să se angajeze
la furnizarea materiilor prime necesare industriei, garantând tarife speciale pe căile de comunicaţie, ce urmau să
fie stabilite de o comisie mixtă cu sediul la Budapesta. Vecinii Ungariei au interpretat acţiunea ca o încercare de
a le impune concesii economice, care puteau anula rezultatele păcii de la Saint-Germain.
Îngrijorate de demersurile maghiare şi de atitudinea marilor puteri, înclinate să dea curs unora dintre
revendicări, guvernele de la Praga, Belgrad şi Bucureşti au reacţionat ca atare. România a întârziat, până la 24
februarie 1920, evacuarea trupelor din Ungaria, decisă de marile puteri, la 9 decembrie 1919. 14 Guvernul cehoslovac
s-a orientat spre strângerea relaţiilor cu Viena şi spre armonizarea raporturilor cu Iugoslagvia Însărcinatul cu
afaceri la Belgrad, Jean Pozzi aprecia că pentru Cehoslovacia, Ungaria este inamicul principal. Praga se temea că
"britanicii doresc să facă din Budapesta centrul vieţii economice din sud-estul Europei." 15
La 15 decembrie 1919, Eduard Beneş a cerut la Quai d' Orsay, ca frontierele propuse să fie considerate
finale. El a declarat că orice concesie făcută Ungariei poate avea consecinţe catastrofale pentru Cehoslovacia,
putând duce la o secesiune a întregii Slovacii. Laroche a replicat că Franţa va insista pentru acceptarea
condiţiilor.

Cereri şi plângeri asemănătoare au fost adresate Ministerului de Externe francez şi din partea altor state
central-europene (e cazul trimisului Austriei la Paris, Eichoff). Secretarul general, Philippe Berthelot a considerat
necesară precizarea punctului de vedre francez, într-o telegramă trimisă tuturor părţilor interesate, 16 care nu lasă
să se înţeleagă înclinaţia Franţei spre acceptarea modificării frontierelor stabilite.
În decembrie 1919, Conferinţa de pace a invitat guvernul maghiar să trimită o delegaţie la Neuilly. Sosirea
acesteia în Franţa s-a produs doar în ianuarie 1920, din motive tactice şi datorită unor probleme teoretice. Guvernul
maghiar nu era instituit legal, iar Conferinţa de pace insistase să negocieze cu reprezentanţii unor guverne alese
pe baza votului universal.
La începutul anului 1920, Conferinţa de pace a luat în discuţie proiectul tratatului cu Ungaria. Budapesta a
trimis la Paris o delegaţie numeroasă, din care faceau parte personalităţi politice şi ştiinţifice (con ţii Albert Apponyi,
conducătorul delegaţiei, Bethlen şi Teleki, miniştrii Wolko şi Karolyi, etc.).
La 15 ianuarie, Consiliul Ambasadorilor a înmânat delegaţiei maghiare, proiectul tratatului. A doua zi
Apponyi a expus în faţa Consiliului Suprem, punctul de vedere al guvernului maghiar faţă de acesta şi conţinutul
unui vast material documentar, cu toate argumentele şi considerentele folosite de propaganda maghiară. Apponyi
a susţinut că proiectul tratatului nu este acceptabil pentru Ungaria, întrucât nu ţinea seama de unitatea politică,
economică, geografică a statului maghiar antebelic şi nu lua în considerare rolul Ungariei în menţinerea echilibrului
european. El a subliniat necesitatea plebiscitului, pentru zonele cu populaţie mixtă.
În memoriile sale, Lloyd George mărturiseşte că discursul lui Apponyi nu a stârnit interesul marilor puteri,
dar materialul documentar prezentat de delegaţia maghiară, le-a dat mult de gândit. 17 S-a luat în considerare
problema modificării textului original al tratatului, dar nu s-a discutat în prezenţa delegaţiei maghiare.
Maria Onnos, op.cit., p. 366; vezi *"'*1918/a români. .. , voi. IV, p. 255-265.
Eliza Campus, op.cit., p. 221.
14 Vezi *u 1918 la români. , voi. IV, p. 448-491 (Paris, 10 octombrie 1919, Scrisoarea lui Al. Vai da Voievod, ministru secretar de
stat, adresată preşedintelui Conferintei de pace, Clemenceau, în problema propunerilor făcute de Comisia pentru delimitarea frontierelor
dintre România şi Ungaria).
15
Maria Onnos, op.cit., p. 370.
16
Ibidem, p. 372.
11
Ibidem.
12
13
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Din toamna anului 1919, guvernul maghiar a trimis emisari la Londra, Paris, Roma, Washington, pentru a
obţine sprijin, în schimbul unor oferte de colaborare economică şi politică avantajoase. În acelaşi timp, a căutat să
sensibilizeze reprezentanţii statelor occidentale la Budapesta. 18
Franţa părea înclinată să dea curs propunerilor maghiare. Cercurile de afaceri franceze se gândeau că
poziţia centrală a Ungariei putea constitui un punct de plecare în controlul economic al regiunii. De la sfârşitul
anului 1918, Franţa a dus o susţinută acţiune de înlocuire a capitalului german în mai toate marile întreprinderi
din Europa Centrală (trusturi şi companii precum Schneider-Creusot, Imperial Chemical Industries, Solvay aveau
capitaluri investite în regiune). 19
Apropierea franca-maghiară s-a datorat şi ofertei ungare de participare la conflictul sovieto-polonez, pentru
susţinerea Poloniei. La 21 februarie 1920, Horthy a adresat o scrisoare membrilor misiunilor militare la Budapesta.
După o descriere profesională a situaţiei militare din Rusia, a concluzionat că marile puteri pot să înfrunte cu
succes bolşevismul, doar permiţând organizarea unei armate maghiare puternice. 20
Dorinţa de a-şi impune controlul politic şi economic în regiune, încercarea de a contracara pericolul bolşevic
sau o viitoare expansiune germană au determinat Franţa să cocheteze cu o organizare federală a Europei Centrale,
sub forma unei Confederaţii danubiene.
În decembrie 1919, Quai d'Orsay a solicitat opinia asupra situaţiei economice a Ungariei. Studiul trimis de
la Budapesta, a oferit o imagine asupra potenţialului dezvoltării economice a Ungariei şi a relevat oportunităţi de
investiţii. Oficialii francezi erau iritaţi de activitatea economică a Marii Britanii, subliniind că Budapesta e cel
mai important centru economic din regiune după Viena, pentru traficul pe Dunăre, comerţ, finanţe. Dacă se dorea
ca Franţa să joace un rol economic şi politic decisiv în Europa Centrală, atunci ea trebuia să-şi extindă influenţa în
Viena şi Budapesta sau cel puţin în una din ele. La sfârşitul anului 1919, toate semnalele indicau prezenţa britanicilor
în ambele capitale. Franţa a realizat că nu poate concura financiar cu englezii în cele două zone. O soluţie o
constituia colaborarea cu capitalul american, dar acesta nu era interesat. Franţa trebuia să aştepte o reacţie a
Vienei sau a Budapestei şi să preia iniţiativa. Viena a fost prima sa alegere. Guvernul Renner a iniţiat o politică
proantantistă. În decembrie 1919, cancelarul austriac a vizitat Parisul, unde a negociat un împrumut pentru
reconstrucţia economică a Austriei. Toate semnalele indicau că Franţa va acţiona în această direcţie, susţinând
politica austriacă, cu un interes redus pentru Ungaria. Precondiţia pentru un posibil pas al Franţei spre Budapesta
a fost semnarea tratatului de pace într-o formă neschimbată. La 2 ianuarie 1920, guvernul francez a adresat o
circulară reprezentanţilor săi din capitalele occidentale: "Nu ignorăm faptul că maghiarii se pregătesc să revendice
o bună parte a teritoriilor atribuite de Conferinţa de pace naţiunilor aliate ... Guvernul francez e decis să se opună
ferm la orice revenire, din partea Conferinţei, asupra deciziilor care au fost îndelung chibzuite şi care au ţinut
seama de toate elementele problemei."
În ianuarie 1920, când se aştepta o reacţie a Parisului la propunerile maghiare de participare la războiul
antisovietic, Al. Millerand a devenit prim-ministru şi ministru de externe al Franţei. În martie, secretar general la
Quai d'Orsay a ajuns Maurice Paleologue. Cei doi au iniţiat negocieri cu guvernul maghiar, pe baza ofertelor
făcute de Budapesta.
La 12 februarie 1920, delegaţia maghiară a prezentat Conferinţei de pace observaţiile sale privind situaţia
teritorială. Vecinii Ungariei au reacţionat neliniştiţi, prezentând pentru prima oară un memoriu comun, 22 care
condainnă argumentele lui Apponyi, aminteşte de politica imperială a Austro-Ungariei din perioada antebelică,
susţine frontierele stabilite deja, pe baza dreptului la autodeterminare.
21

18

Gyula Juhasz, op.cit., p. 45.

19

Direcţia Arhivelor Naţionale,

fond Microfilme Fran,ta, R. 221, c. 26-28, Ibidem, R. 183, c. 567.
Maria Onnos, op.cit., p. 374-375.
21
Viorica Moisuc. Premisele izolării politice a României 1919-1940, Ed. Humanitas, p. 79.
22
Vezi AL Duţu, C-tin Botoran, M. Retegan, Transilvania în evolu,tia relaţiilor româna-ungare, Institutul de Istorie şi Teorie
militară, Bucureşti, 1993, p. 155-160 (Paris, 20 februarie 1920, Răspunsul delegaţiilor română, sârbo-croato-slovenă şi cehoslovacă Ia
nota de protest a Ungariei, adresată Conferinţei de pace, în legătură cu holărârile referitoare la graniţele noului stat ungar).
20
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La 20 februarie, în timp ce la Londra se desfăşura Conferinţa Marilor Puteri Aliate, delegaţia maghiară a
prezentat ultimul său memorandum. La 25 februarie, lordul Curzon a propus, ca problemele majore să fie decise
de Conferinţă, iar detaliile să fie lăsate în seama Consiliului Ambasadorilor. Millerand a replicat că nu se pot
deschide noi dezbateri asupra tratatului cu Ungaria. L. George şi Nitti au susţinut însă că frontierele Ungariei nu
au fost acceptate de Conferinţă, deşi graniţa vestică fusese inclusă în Tratatul de la Saint-Germain.
În cadrul noii sesiuni a Conferinţei de la Londra, deschisă la 1 martie, Franţa, prin intermediul lui Ph
Berthelot, a continuat să se opună oricăror modificări ale Tratatului cu Ungaria. La 3 martie, L. George a prezentat
principalele datele etnice din documentele şi hărţile lui Apponyi. Secondat de Nitti, premierul britanic a susţinut
necesitatea revenirii asupra frontierelor maghiare, în ciuda contraargumente! ar franceze. 23
E posibil ca insistenţele anglo-italiene să fi determinat modificări teritoriale, dar în zilele următoare, s-a
produs o schimbare în atitudinea marilor puteri. La 7 martie, lordul Curzon i-a comunicat lui Berthelot, că frontierele
Ungariei nu vor fi modificate. Acceptarea unor revizuiri teritoriale însemna încălcarea statu-quo-ului stabilit în 1919
şi crearea unui grav precedent. Între timp, presa occidentală a declanşat o amplă campanie în favoarea foştilor aliaţi 24
La 9 martie, Curzon a anunţat oficial că, orice schimbare radicală, privitoare la clauzele teritoriale, iese din discuţie.
Reglementările urmau să fie făcute de Comisia frontierelor, care nu putea însă aduce modificări fundamentale.
La sfârşitul lunii martie la Paris, Consiliul Ambasadorilor a hotărât finalizarea discuţiilor iniţiate la Londra,
în legătură cu sfera de activitate a Comisiei frontierelor. O dezbatere aprinsă a stârnit-o interpretarea rezoluţiei.
Ambasadorul Italiei a propus ca textul să fie însoţit de o notă, care să enunţe posibilităţile de modificare a tratatului.
Franţa şi Anglia s-au opus. Curzon a insistat ca fiecare din părţile vizate să poată înainta propuneri. Millerand a
găsit soluţia acceptabilă, dar cu prevederea ca România, Cehoslovacia, Iugoslavia să fie mai întâi de acord cu
modificările plănuite. A fost elaborată o scrisoare însoţitoare, înmânată delegaţiei maghiare, odată cu textul final
al tratatului de pace.
Guvernul francez s-a folosit ulterior de ea, pentru mai multe scopuri simultane: a arătat Pragăi, Bucureştiului
şi Belgradului, că documentul excludea modificarea frontierelor, fără consultarea lor, iar Budapestei, că i-a facut
o concesie importantă. Când Marea Britanie a protestat mai târziu, împotriva politicii promaghiare a Franţei,
Parisul a replicat că o face în spiritul scrisorii însoţitoare, spirit ce poate fi împărtăşit şi de Londra 25
La 6 mai 1920, a fost înmânat delegaţiei maghiare, textul final al tratatului de pace şi scrisoarea de răspuns, 26
semnată de Al. Millerand, în calitate de preşedinte al Conferinţei de pace. Scrisoarea preciza poziţia definitivă a
Puterilor Aliate şi Asociate faţă de memoriile delegaţiei maghiare şi arăta că: "le-a fost imposibil Puterilor să
adopte opiniile acestei delegaţii." Se exprima speranţa că, în viitor, Ungaria va deveni un element de stabilitate şi
de pace, se arăta că "după matură chibzuinţă, Puterile Aliate şi Asociate au luat decizia de a nu modifica nici un
punct din clauzele teritoriale conţinute în condiţiile păcii". Scrisoarea se încheia prin cererea ca delegaţia maghiară
să semneze tratatul 27
În ciuda negocierilor franca-maghiare, Budapesta nu a obţinut susţinerea oficială a Parisului, pentru
modificarea tratatului de pace. La 4 iunie 1920, a fost semnat Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate şi Asociate
şi Ungaria, care a oficializat statutul juridic internaţional al Ungariei. Ea a pierdut Croaţia, în favoarea Iugoslaviei,
Transilvania, în favoarea României, 28 Slovacia, în favoarea Cehoslovaciei, fiind redusă la 1/3 din vechiul teritoriu.
Pentru a proteja minorităţile naţionale din noile state, tratatul a stabilit un regim, care permitea acestor populaţii
să-şi conserve limba, religia, şcolile, sub controlul Societăţii Naţiunilor. 29
Maria Ormos, op.cit., p. 377.
Eliza Campus, op.cit., p. 227.
25
Maria Ormos, op cit., p. 379.
26
Vezi Al. Duţu, C-tin Botoran, M. Retegan, op. cit., p.161-164 (Paris, 6 mai 1920, Scrisoarea trimisă de Al. Millerand liderului delega~ei
maghiare la Conferinta de pace, Appony Albert, conţinând răspunsul Puterilor Aliate şi Asociate, referitor la tratatul de pace cu Ungaria).
27
ApudE. Campus, op.cit., p. 228-229
28 Vezi Al Duţu, C-tin Botoran, M. Retegan, op.cit., p. 163 (4 iunie, 1920. Tratatul de pace între Puterile Aliate şi Asociate şi
Ungaria, Trianon).
29 Pierre Renouvin, Ed. Preclin, G Hardy, L 'epoque contemporaine 11. La paix armee et la grande guerre (1871-1919), Paris
1939, p. 632-633.
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Cu Tratatul de la Trianon s-au finalizat "marile transformări politice din Europa Centrală. "30 Ele au fost
realizate în acord cu teoria "vacuum-ului de putere" şi în spiritul scopurilor politice ale Franţei, care a continuat
negocierile cu Budapesta şi după momentul Trianon.
În paralel cu discutarea tratatului de pace cu Ungaria, liderii politici francezi, Al. Millerand şi M. Paleologue,
au manifestat tendinţe de apropiere faţă de Budapesta. Guvernul maghiar Teleki a îmbrăţişat ideea Confederaţiei
danubiene, pentru că spera într-o revizuire a prevederilor tratatului de pace, cu ajutorul Franţei. Într-un document
existent la Quai d'Orsay se menţionează că "înaltul comisar francez la Budapesta, Fouchet şi M. Paleologue,
împreună cu conţii Csaky, Teleki şi Apponyi, având ca element de legătură permanentă pe doctorul Karolyi
Halmos, au negociat şi pregătit proiectul unui acord de cooperare în domeniul economic, care, înfaptuindu-se, ar
fi dus la totala subordonare a economiei ungare, faţă de capitalul francez." 31
Nu se cunoaşte cu precizie cum s-a stabilit contactul cu Halmos. Convorbirile au avut loc în Franţa, la
Paris, unde Halmos a fost însoţit de contele Imre Csaky, ca reprezentant special al guvernului maghiar, de Kornel
Tolnay, manager general la căile ferate maghiare şi de contele Istvan Bethlen. Până la semnarea tratatului de pace,
problemele teritoriale şi economice au fost luate în considerare în mod egal. Chestiunea armatei a devenit prioritară
mai târziu, în momentul turnurii produse în conflictul polono-sovietic.
Prima discuţie Paleologue-Halmos a avut loc la 17 martie 1920. 32 Halmos a semnalat pericolul preeminenţei
germane în zonă şi a apelat la realismul statelor interesate, pentru a se ajunge la o înţelegere. A cerut Franţei să
faciliteze Ungariei convorbiri directe cu statele vecine şi să o ajute să caute împreună cu acestea, "elementele unei
păei durabile şi ale unei noi prosperităţi." 33
La 22 martie, într-o notă scrisă, adresată lui Paleologue, Halmos a cerut modificarea frontierelor comunicate,
încât o mare parte a Transilvaniei să revină Ungariei iar în restul teritoriului să se organizeze un plebiscit; acordarea
autonomiei regionale tuturor zonelor locuite de saşi şi secui, preluarea, de către România, a unei părţi din obligaţiile
financiare de război ale Ungariei şi concesionarea, către Ungaria, a salinelor din Maramureş, cu libera folosire a
produselor lor. 34
La 29 martie, guvernul maghiar a avansat proiectul unui acord economic, ce oferea controlul căilor ferate
ungare consorţiului francez Schneider-Creuzot. Se deschideau negocieri pentru preluarea Băncii de Credit General,
de către un grup financiar francez. 35 În schimb, se aşteptau concesii politice pentru Budapesta. Guvernul francez
a dat un răspuns rezervat dar a declarat că Ungaria poate deveni "cel mai important pilon al politicii estice a
Franţei." 16

La 23 aprilie, Teleki Pal a trimis directive negociatorilor maghiari de la Paris. În schimbul concesiilor
economice a cerut acestora "să obţină asistenţă în echipament, pentru armata maghiară ... şi modificarea clauzelor
teritoriale ale tratatului de pace, în aşa fel încât aria de-a lungul frontierelor, locuită în majoritate de maghiari,
Slovacia Estică, Ruthenia, Bacska şi Banatul să revină Ungariei, iar populaţiilor maghiare şi saxone din Transilvania
să le fie acordată autonomia. "37 Teleki a atras atenţia asupra precauţiei cu care trebuiau purtate negocierile cu
Franţa, pentru că poziţia internaţională a acesteia slăbeşte şi o linie profranceză în politica externă maghiară, ar
putea situa Ungaria împotriva aliaţilor ei potenţiali, Germania şi Italia.
Cererile guvernului maghiar nu aveau şanse de reuşită în contextul internaţional existent. Chiar dacă Franţa
ar fi susţinut modificări teritoriale în schimbul penetrării economice a Ungariei, nu era de aşteptat materializarea
acestora, din cauza opoziţiei statelor succesorale şi a marilor puteri (mai ales Marea Britanie), care nu erau dispuse
să accepte dominaţia franceză în Ungaria.
Maria Orrnos, op cit., p. 382.
Apud E. Campus, op. cit., p. 94.
32
Gyula Juhasz, op.cit., p. 45 (autorul susţine că negocierile au fost propuse de grupul francez Schneider-Creusol)
)) Viorica Moi suc, op.cit., p. 84.
31
· Ibidem.
35
Maria Orrnos, op.cit., p. 381.
36
G}ula Juhasz, op.cit., p. 46.
37
Apud Ibidem.
30
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La 5 mai, Paleologue a transmis partenerilor maghiari, că nu este posibilă realizarea concesiilor într-un
timp scurt. El a promis intervenţia guvernului francez pe lângă statele vecine Ungariei, "pentru a modifica
nedreptăţile economice şi teritoriale" şi pentru a stabili protecţia minorităţilor. A doua zi, Millerand a trimis
delegaţiei maghiare scrisoarea de răspuns a Puterilor Aliate şi Asociate, care sublinia că orice schimbări teritoriale
erau imposibil de operat imediat şi invita Budapesta să semneze tratatul, în forma existentă. 38 La 6 mai, s-a pus
capăt speranţelor guvernului maghiar de a obţine ajustări teritoriale, în schimbul unor concesii economice majore,
înaintea semnării tratatului de pace. Negocierile franca-maghiare au continuat, pe de o parte, datorită interpretărilor
date scrisorii însoţitoare, pe de alta, datorită războiului polono-sovietic, care putea oferi Ungariei posibilitatea
unei revizuiri teritoriale.
La 12 mai, Halomos a adresat o notă lui Paleologue, 39 în care propunea un interval de 6 luni, pentru a
promova concesii teritoriale în favoarea Ungariei, în schimbul finalizării acordurilor economice.
În contextul conflictului polono-sovietic, Ungaria putea constitui un important suport, mai ales că
Cehoslovacia nu s-a arătat dispusă să intervină, datorită divergenţelor teritoriale cu Polonia. La începutul
conflictului, guvernul francez nu a dat importanţă ofertei maghiare. După colapsul Poloniei, Franţa a luat în
calcul folosirea forţei militare maghiare, corelată cu îndeplinirea promisiunilor economice.
La 18 mai, într-o întrevedere Fouchet-Horthy la Budapesta, a fost citită o declaraţie a guvernului francez,
care conţinea directivele ce trebuiau urmate în relaţiile cu Ungaria. Fără să facă promisiuni concrete, Franţa îşi
oferea "bunele oficii", pentru a obţine amendări la termenii tratatului de pace.
La 17 mai, Teleki Pali-a anunţat pe Millerand, că Ungaria va semna tratatul. Deşi 1-a contestat, delegaţia
maghiară a acceptat să-I semneze, pentru că nu avea alternativă. De asemenea, spera că acceptarea angajamentelor
va duce la recunoaşterea regimului horthyst, şi la sprijinul internaţional pentru acesta. La 4 iunie, a fost semnat
Tratatul de la Trianon.
Negocierile franca-maghiare au continuat şi după Trianon, deşi a devenit limpede că Franţa nu va da sprijin
Ungariei pentru modificări teritoriale semnificative. La 22 iunie, contele de Saint Sauveur a declarat la Budapesta
că, guvernul francez spera în "organizarea unui sistem economic omogen sau a unei federaţii care să cuprindă
toate statele din Europa Centrală şi Balcani'' 4°Franţa a evitat însă să se angajeze în scris faţă de cererile guvernului
maghiar, reformulate într-un aide-memoire înaintat lui Paleologue de către Halmos, la 23 iunie. 41 Guvernul francez
a forţat nota şi a anunţat prin toate posturile sale diplomatice din străinătate încheierea negocierilor economice cu
guvernul maghiar şi obţinerea de către Creuzot a exploatării drumurilor de fier. Telegrama conţine un aliniat cu
titlul "strict confidenţial", care sublinia: "este cu atât mai necesar să se acţioneze rapid în această privinţă, cu cât
ceilalţi aliaţi, care s-au gândit să obţină ei această afacere ... vor încerca să-i denatureze scopul. "42
Din iunie 1920, negocierile franca-maghiare s-au intersectat cu atitudinea guvernului britanic, care nu
tolera o poziţie monopolistă a Franţei în Ungaria. Londra a fost ţinută la curent cu desfăşurarea tratativelor francamaghiare prin agenţii săi diplomatici. O parte a cercurilor politice şi financiare maghiare (ministrul finanţelor,
baronul Korany), s-a pronunţat în favoarea britanicilor ca parteneri de discuţii. La 26 mai, înaltul comisar britanic
la Budapesta, Hohler a prezentat, în numele guvernului său, oferte de colaborare atrăgătoare lui Horthy şi Teleki.
După semnarea Tratatului de la Trianon, planurile britanice de colaborare anglo-ungară s-au conturat tot mai
Vezi Al Duţu, C-tinBotoran, M. Retegan, op.cit., p. 161-164 (6 mai 1920, Paris. Scrisoarea trimisă deAl. Millerand, preşedintele
de pace, conducătorului delega~iei ungare, Apponyi Albert, conţinând răspunsul Puterilor Aliate şi Asociate referitor la
tratatul de pace cu Ungaria).
39
Vezi Viorica Moisuc, op.cit., p. 87-88 (12 mai 1920, Paris. Notă trimisă de Halmos lui Paleologue, care contine răspunsul
guvernului maghiar la scrisoarea înso~toare a Tratatului de pace cu Ungaria).
0
' Apud Gyula Juhasz, op.cit., p. 48.
41
Eliza Campus, op.cit., p. 94.
H Vezi V. Moisuc, op.cit., p. 94 (23 iunie 1920, Paris. Aide-memoire prezentat de Halmos lui Paleologue; cereri concrete de
revizuire a Tratatului de pace, care angajau Franţa pe această cale, în schimbul concesiilor economice).
38
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mult 43 InteiVenţia Angliei a determinat reacţia lui Fouchet, care a cerut guvernului său să ofere Ungariei "fapte
palpabile" în schimbul avantajelor economice şi a "porţii larg deschise deja influenţei franceze în bazinul Dunării. "44
Între timp, s-a produs apropierea Ungariei de Polonia. Guvernul polonez era gata să accepte ajutorul militar
maghiar împotriva bolşevicilor şi încheierea unui pact militar în acest sens. Ungaria avea să pună la dispoziţia
Poloniei 4 divizii echipate de Franţa, pentru ocuparea Estului Slovaciei şi Rutheniei. 45 La 19 iunie, guvernul
francez a informat Praga că maghiarii au adresat o cerere Consiliului Suprem. Aceste acţiuni au determinat protestele
României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei şi contra măsuri militare din partea Pragăi. La 22 iulie, Consiliul
Ambasadorilor a cerut comisiilor teritoriale, să aplice cu stricteţe clauzele tratatului de pace. 46
În august 1920, în Franţa, planul Confederaţiei danubiene avea tot mai puţini aderenţi. Austria, unul din
pilonii acestui proiect, exprima serioase rezeiVe faţă de planul franco-ungar iar Karl Renner evita în mod deliberat
cuvântul "confederaţie", referindu-se la o "uniune vamală" sau "înţelegere economică". Situaţia economică a Europei
Central-Răsăritene era pe punctul de a se redresa. Anglia şi Italia se opuneau unei hegemonii franceze în regiune,
respingând proiectul Confederaţiei danubiene. O serie de motivaţii franceze, care anterior au impulsionat negocierile,
au dispărut în vara-toamnă anului 1920. Conflictul polono-sovietic se îndrepta spre o reglementare: la 12 octombrie,
a fost încheiată o pace preliminară. La 1Onoiembrie, a expirat ultimul termen când grupul Schneider-Creuzot putea
finaliza opţiunea sa pentru căile ferate ungare. În faţa protestelor britanice şi datorită plasării în prim plan a intereselor
politice şi strategice, guvernul francez nu a sprijinit finalizarea acordurilor economice. Plecarea lui M. Paleologue de
la Ministerul de Externe francez a avut consecinţe importante. Noul secretar general, Ph. Berthelot nu era în favoarea
realizării unei Confederaţii danubiene în Europa Centrală. Negocierile franca-maghiare s-au lovit mai ales de rezistenţa
statelor vecine Ungariei: România, Cehoslovacia, Iugoslavia, care au reacţionat încă de la conturarea proiectului şi
au căutat o formulă proprie, pentru a se opune finalizării acesteia.
Eşecul negocierilor franco-maghiare şi crearea Micii Înţelegeri (1920-1921)
Suspiciunile faţă de Ungaria, întemeiate pe experienţa anterioară, din timpul dualismului şi teama unei
restaurări a monarhiei în centrul Europei au determinat alianţa lor. În faţa întâmpinărilor maghiare la Conferinţa
de pace, delegaţiile celor trei state au replicat printr-o notă comună de protest, Ia 20 februarie 1920 47
De la sfărşitul anului 1919 guvernele de la Bucureşti, Praga şi Belgrad şi-au manifestat individual neliniştea
cu privire la planurile unei Confederaţii danubiene, menite să asigure o organizare economică unitară în bazinul
dunărean. Vaida Voievod i-a telegrafiat lui N. Iorga, preşedintele Camerei Deputaţilor: "vom curma orice tendinţă
de creare a unei Confederaţii danubiene. Deşi ungurii activează cu toate forţele, o vom paraliza cu succes. "49
Guvernul cehoslovac a respins, la rândul său, proiectul. Ministrul de externe, Eduard Beneş i-a declarat lui
Paleologue că ţara sa are mijloacele necesare pentru a-şi asigura propria apărare. 50
Încercările guvernului francez de a determina o acţiune comună a României, Cehoslovaciei, Iugoslaviei,
Ungariei şi Poloniei împotriva pericolului bolşevic au surprins şi neliniştit primele trei state. În iulie 1920, ele au
trimis o notă ultimativă guvernului maghiar, solicitând ratificarea fără întârziere a tratatului de pace. La 29 iulie,
Millerand a adresat o circulară oficiilor diplomatice franceze, în care se specifica: "guvernul ungar are în mod
evident dorinţa 'ascunsă de a profita de circumstanţele actuale, pentru a eluda Tratatul de pace, pe care 1-a semnat
Nu ne vom preta la o tentativă de acest gen. De aceea, considerăm că trebuie să respingem propunerea ... "51
Millerand s-a referit la aide-memoire-ul din 23 iunie, adresat de Halmos.
48

43

Viorica Moisuc, op.cit., p. 96.
Apud Gyula Juhasz, op.cit., p. 55.
45
ApudViorica Moisuc, op.cit., p. 91.
46
Gyula Juhasz, op.cit., p. 56.
47
Vezi Al Duţu, C-tin Botoran, M. Retegan, op.cit., p.155-160 (20 februarie 1920, Paris. Răspunsul delegaţiilor română, sârbocroată-slovenă şi cehoslovacă la nota de protest a Ungariei, adresată Conferinţei de pace în legătură cu hotărârile referitoare la graniţele
noului stat ungar).
48
Eliza Campus, Din politica externă a României ... , p. 222-223.
49
Apud Ibidem, p. 224.
50
Viorica Moisuc, op.cit., p. 98.
51
Apud Ibidem.
44
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La 9 august, ministrul francez în România, 1-a infonnat pe Millerand despre eventualitatea încheierii unui
acord între Cehoslovacia, Iugoslavia şi România: "Indicaţiile date de ministrul nostru la Atena vorbesc de proiectul
unei alianţe Sebia-Cehoslovacia-România. Ideea nu e lipsită de fundament dar nimic nu este concluzionat pentru
moment, cu atât mai puţin în privinţa Bucureştiului.
Proiectul e în curs de mai mult timp şi venirea lui Take Ionescu ca ministru de externe 1-a impulsionat. El
denotă necesitatea celor trei state de a se uni împotriva pericolului comunist, a celui maghiar sau bulgar ... Negocierile
pentru o înţelegere defensivă par în această perioadă a se afla în punctul final ... "52
În faţa opozi~ei statelor vecine, la 13 august, guvernul maghiar a dat un comunicat oficial de presă în care
se specifica: "Ungaria nu duce o politica agresivă şi e hotărâtă să nu se lanseze în nici o aventură. "53
La 14 august, a fost semnat un tratat de alianţă armată între Cehoslovacia şi Iugoslavia, împotriva unei agresiuni
neprovocate din partea Ungariei. La 19 august, tratatul a fost adus la cunoştinţa lui Take Ionescu. Acesta s-a declarat
"gata să promită, din partea guvernului său, aderarea României, dar sub condi~a ca Grecia, eventual şi Polonia, să fie
invitate să adere. Beneş a consimţit. Sunt în curs de desfăşurare negocierile pentru acordul la care regele şi preşedintele
Consiliului şi-au dat consimţământul în punctele principale. "54 Aşadar, la 19 august 1920, România a aderat la conven~a
cehoslovaco-iugoslavă, fară a semna un tratat ce cele două state. La 1 septembrie 1920, Beneş vorbea public de
înţelegerea constituită între cele trei state, pe care a numit-o "Mica Înţelegere". Ea se va instituţionaliza în cursul
anului 1921, pe fondul tentativelor de restaurare a Habsburgilor în Ungaria.
În faţa proiectului Confederaţiei danubiene, statele vecine Ungariei au găsit soluţia unei alianţe care să le
conserve statutul de state naţionale suverane. Mica Înţelegere s-a conturat ca o precauţie, pentru aplicarea integrală
a Tratatului de la Trianon şi pentru a împiedica tentativele revizioniste maghiare. 55 Statele fondatoare s-au exprimat
în favoarea unei viitoare participări a Ungariei, Austriei, Poloniei, pentru a crea o zonă central europeană şi a
constitui o barieră în faţa unei eventuale agresiuni germane. Mica Înţelegere a însemnat triumful principiilor
wilsoniene în organizarea Europei Central-Răsăritene.
Proiectul Micii Înţelegeri a întâmpinat o ripostă vehementă a guvernului francez şi o campanie ostilă a
presei franceze, care 1-a considerat contrar intereselor Franţei. La 24 august 1920, Millerand a adresat a circulară
oficiilor diplomatice franceze: "O astfel de politică prezintă inconvenientul de a izola guvernul ungar, care va fi
inevitabil tentat să se alăture Germaniei pentru a găsi un sprijin ... dezvoltarea influenţei franceze la Budapesta
serveşte cauza păcii, dând tuturor aliaţilor noştri din Europa Centrală, garanţii sigure contra reluării de către
Ungaria a politicii de cuceriri." 56
Înlocuirea lui M. Paleologue cu Ph. Berthelot la Quai d'Orsay a dus la o schimbare în atitudinea Frantei
faţă de proiectul Confederaţiei danubiene şi al Micii Înţelegeri. Take Ionescu a efectuat un turneu diplomatic 'la
Paris, Londra şi Varşovia, unde a susţinut, în numele celor trei guverne, cauza alianţei. Guvernul francez a declarat
cu acest prilej că: "Alianţa în cinci este singura formulă care poate pune la adăpost aceste ţări de orice pericol" 57
Marea Britanie s-a arătat şi ea favorabilă constituirii Micii Înţelegeri.
Guvernul francez nu a abandonat întru totul ideea constituirii Confederaţiei danubiene. În toamna anului
1920, Franta nu excludea posibilitatea unei restaurări a Habsburgilor în Ungaria, în cazul în care viitorul monarh ar
fi servit int~resele franceze în Europa Central-Răsăriteană. Dovada o reprezintă raportul înaltului comisar francez la
Budapesta, Fouchet, către Georges Leygues, în care relatează convorbirile sale cu arhiducele Josef de Habsburg. 58
52 Direc~ia Arhivelor Na~ionale, fond Microfilme Franţa, R. 183. c. 108; vezi *** 1918 la români ... , voi. VI, p. 69-70 (1 martie
1920, Praga. Raport al Lega~iei Belgiei la Praga, semnat de Michotte de Welle, către ministrul de stat şi al afacerilor externe al Belgiei,
P.Hymans, în legătură cu tratativele duse între Cehoslovacia, Iugoslavia şi România în vederea încheierii Micii În~elegeri şi rela~iile
acestor state cu Austria).
ll ApudViorica Moisuc, op.cit., p. 99.
5
' Direcţia Arhivelor Naţionale, fond Microfilme Fran,ta, R. 182, c. 127.
55
Vezi*** 1918/a romani ... , voi. VI, p. 440 (6 septembrie 1920, Viena. Raport al ministrului plenipoten~iar al Belgiei la Viena,
R. le Chait, către primul ministru şi ministru gerant în Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, în legătură cu intrarea României în Mica
Înţelegere şi scopul acestui organism).
56
ApudViorica Moisuc, op.cit., p. 106.
57
Ibidem, p. 109.
58
Ibidem, p. 103.
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bilaterale şi internaţionale

Împăratul Carol I, exilat în Elveţia, avea contacte cu oamenii politici francezi şi maghiari, de a căror

simpatie se bucura. Cu prilejul unui dineu, Al. Briand, noul ministru de externe al Franţei, i-a declarat prinţului de
Windischgraetz: "Franţa nu se va opune unei restaurări în Ungaria dacă această reuşeşte." 59 Se pare că au fost date
şi alte încurajări din partea lui A Briand, prin intermediul prinţului Sixte de Bourbon-Parma. 60
La 27 martie 1921, Carol a sosit la Szombathely. Nu a fost susţinut de regentul Horthy şi a fost nevoit să
revină în Elveţia. Cehoslovacia şi Iugosloavia au ameninţat imediat Ungaria cu o acţiune militară. La 23 aprilie a
fost semnată o convenţie militară româno-cehoslovacă, urmată la 7 iunie, de una similară româno-iugoslavă.
În aprilie 1921, Take Ionescu a emis ministrului Franţei la Bucureşti, copia textului unui acord secret
încheiat la Budapesta, la 23 iulie anul precedent, de către Fouchet, Horthy şi Teleki. Prin acest acord, Franţa
promitea Ungariei ajutorul său, inclusiv militar, pentru a rectifica frontierele în dauna Austriei, Iugoslaviei,
Cehoslovaciei şi României. Acordul conţinea o listă cu revendicările teritoriale ale Ungariei. Ultimul paragraf
sublinia: "în raport cu această convenţie teritorială, a fost încheiat, între guvernul maghiar şi guvernul francez, un
acord în virtutea căruia, Ungaria este autorizată ca, în cazul în care în România se va instaura un regim bolşevic,
să ocupe imediat teritoriile care i-au aparţinut înainte de război. Dacă Ungaria va fi atacată, ea va avea sprijinul
efectiv al Franţei." 61 Guvernul francez a dezminţit existenţa unui astfel de acord, fie el şi proiect.
Instuţionalizarea alianţei interstatale între vecinii Ungariei a fost grăbită şi de amânarea rectificării Tratatului
cu Ungaria, 62 de către parlamentul francez. Aceasta a dat speranţe cercurilor conducătoare maghiare. Contele
Apponyi a sosit la Paris, unde a susţinut necesitatea revizuirii Tratatului de la Trianon, făcând demersuri pe lângă
oamenii politici francezi. 63
În ajunul rectificării de către Franţa a Tratatului de la Trianon (7 iunie Camera Deputaţilor, 12 iulie Senatul),
contele Teleki a avut o întrevedere cu A. Briand. Noutatea în poziţia guvernului maghiar a constituit-o faptul că,
pe de o parte, cerea guvernului francez "să se decidă să susţină Ungaria în interpretarea pe care ea o dă scrisorii
însoţitoare a tratatului", iar pe de altă parte, formula ameninţarea că, "dacă Teleki nu obţine declaraţii satisfăcătoare
din partea guvernului francez, Ungaria se va orienta către Germania ... "64 Guvernul francez a respins cererile
maghiare şi a facut precizări în legătură cu interpretarea scrisorii din 6 mai: "Guvernul ungar exagerează sensul
declaraţiilor făcute de Franţa în 1920. Guvernul francez interpretează strict scrisoarea de însoţire a Tratatului, în
sensul că ea prevede posibilitatea reglementărilor amiabile pentru remanieri teritoriale de detaliu, în vederea
reparării unor nedreptăţi teritoriale şi etnice, după ce s-a recurs la Societatea Naţiunilor." 65 Această precizare a
fost repetată de Franţa şi mai târziu, când Ungaria a revenit cu alte oferte de cooperare economică, în schimbul
revizuirilor teritoriale.
În octombrie 1921, a avut loc a doua tentativă de restaurare a Habsburgilor în Ungaria. Regentul Horthy s-a
opus, în condiţiile în care nici cercurile politice franceze nu mai sprijineau o atare acţiune. Statele vecine Ungariei au
reacţionat imediat, începând mobilizarea. Se temeau că restaurarea Habsburgilor însemna refacerea monarhiei austroungare sau constituirea unei Confederaţii danubiene, pe care o considerau incompatibilă cu independenţa lor.
•
Din toamna anului 1921, Franţa a abandonat politica sa de susţinere a Ungariei şi s-a decis să sprijine Mica
Inţelegere, aşteptând semnarea tratatelor de alianţă cu membrii acesteia. Alături de Marea Britanie, ea promis să
pună capăt acţiunii de transformare a Ungariei într-un cap de pod al politicii lor hegemoniste, aşezând relaţiile cu
statele din zonă în cadrul respectării Tratatelor de pace şi a Pactului Societăţii Naţiunilor. Ungaria avea deschisă
calea pentru stabilirea unor relaţii normale cu aceste state şi pentru aderarea ei la Mica Înţelegere.

59

Apud Jacques de Launay, Les grandes controverses du temps present I9I4/I945, Marabout Universite, Verniers 1967, p. 105.
Ibidem; J.B. Duroselle, Histoire diplomatique de I9I9 a nosjours, Paris 1962, p. 29; vezi Jaques de Launay, op.cit., p. 108-109.
6
.
: Vezi*** I9I81a români, vol. VI, p. 453-454 (30 octombrie 1920, Bucureşti. Raport al Legaţiei Belgiei la Bucureşti, în legătură
cu atitudmea Ungariei faţă de România şi cu relatiile româna-maghiare).
61
Viorica Moisuc, op.cit., p. 101.
63
Ibidem, p. 116.
64
Apud Ibidem, p. 111.
65
Ibidem, p. 117.
60
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Analizată

prin intennediul surselor documentare, în cursul anilor 1919-1921 politica franceză a oscilat
între concepţii divergente. Încercarea de reorganizare a Europei Centrale sub forma unei Confederaţii danubiene,
care să slujească interesele franceze în regiune a eşuat, mai ales datorită suspiciunii reciproce între statele
succesorale. Formarea Micii Înţelegeri nu a fost o iniţiativă din afara zonei, ea a fost realizată de cele trei state
contractante care, la o oră când orientarea guvernului francez era indecisă, şi-au unit voinţa comună pentru a
împiedica restaurarea monarhiei şi pentru a menţine statutul teritorial stabilit prin tratatul de la Trianon. Mica
Înţelegere a însemnat triumful principiului naţional asupra conceptului federal, o formulă de cooperare între
statele Europei Central Răsăritene propusă din interiorul regiunii şi nu din afara ei. Ulterior, ea a primit sprijinul
diplomatic al Franţei şi a devenit mijlocul de acţiune al "sistemului francez" în Europa.

FRANCE AND POLITICALAND ECONOMICAL RE-ORGANIZATION
OF CENTRAL-EASTERN EUROPE (1919- 1921)
THE PROJECT OF DANUBIAN CONFEDERATION
(Abstract)

The end of the First World War had as a consequence deep changes in European politica) structure. Of a
major importance at the Peace Conference was the new organization of Central and Eastern Europe. Confronted
with communist danger and in order to prevent German expansion, France was involved in this process.
The interest ofFrance for this part of Europe was due to some main factors: this region was very important
from economic and financial point ofview; it compensated the loss ofFrench capital in Russia, was a source for
economic development, an important place for communications and transport, it perrnitted investment with a
quick capital repatriation; as for politics and strategy this region could have been an obstacle for Germans and
Russians. The French influence was based on traditional relationships with neighbours and its prestige.
During 1919-1921, there were two different tendencies in French politics: the first was based on federal
principle. In Spring 1920 French leaders initiated Danubian Confederation·, having in mind Hungarian suggestions,
made in Autumn 1919. Those offered Hungarian economic control instead ofPeace Treatment revisement. FrenchHungarian negotiations began in March 1920 and public access was denied. While at the Peace conference,
French representatives opposed to revisement, during negotiations they let to be understood possible changes
instead of economic concessions.
Danubian Confederation, as French leaders stipulated, worried Hungarian neighbours: Yugoslavia,
Czekoslovakia, Romania that - scared for a new revisement and a privileged position of Hungary - initiated a
region alliance (Little Agreement). They opposed to the federal concept, based on sovereignty and equality principle
of the states involved. In Autumn 1921 France abandoned the project and supported Little Agreement.
Because of the context it was initiated, this project had no chances for success, being unreal. There were a
series of obstacles: the federal concept project was based on generated the lack of trust for neighbours; selfdetermination principle; Western sympathy; Great Britain and Italy opposed to this project considered to be an
instrument of French hegemony; the lack of correlation; the reaction of Hungarian neighbors.
France accepted the Alliance promoted by Yugoslavia, Czechoslovakia and Romania and changed it into a
mean of involving "French system" in Europe.
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STUDII ŞI COMUNICĂRI

Materiale preistorice
de la
Târgu Mureş "Cetate"- III
Monar PETICĂ, MOLNAR. Zsolt

La fel ca în zona Banatului 1, numeroase descoperiri de pe cursul mijlociu al Mureşului conturează pentru
Transilvania centrală şi sud-vestică existenţa unui orizont final al bronzului timpuriu, caracterizat prin răspândirea
ceramicii cu decor striat şi cu impresiuni textile.
În zona geografică situată pe cursul superior al Mureşului 3 aceste manifestări au fost sesizate mai întâi de N.
Vlassa la Iemu~, mai apoi la Cuci5. Aşezarea de laT g-Mureş - "Cetate" continuă seria acestor descoperiri, dovedindu-se, la
nivelul actual al cercetării, cel mai nordic punct situat pe valea Mureşului cu descoperiri de acest gen.
După prezentarea materialelor arheologice aparţinând culturilor Starcevo-Criş 6 , respectiv Coţofeni 7 , provenite
din săpăturile efectuate de către Al. Bogdan în cursul anilor 1961-63 la Tg-Mureş 8 în punctul "Cetate"9 , continuăm
demersurile noastre privind valorificarea rezultatelor mai sus amintitelor cercetări sistematice.
2

Boroneantl971, p. 5sqq, Petre 1976, p. 17, 20sq, Lazarovici 1977, p. 26, 89sq, Pădureanu 1973, p. 399-400, Săcărin 1979, p. 74,
Petrovsky, Gumă 1979, p. 60, 68, Pl. 20, 21, Petre 1983, p. 4, Roman 1984, p. 267, 27lsq, Roman 1985, p. 120sq, Roman 1986, p. 3lsq,
Petre-Govora 1988, p. 137sqq, Roman 1988a, p. 220sqq, Roman 1988, p. 4lsq, Gogâltan 1993a, p. 5lsqq, Gogâltan 1995, p. 57sq, Roman
1996, p. 3lsqq, Gogâltan 1996, p. 46, Nica 1996a, p. 18sqq, Gumă 1997, p. 24sqq, Lazarovici 1998, p. 47sqq, Gogâltan 1999, p. 203 sq.
2
Repertoriul descoperirilor cu ceramică ornamentată cu striuri şi impresiuni textile Ciugudean 1996, Popa 1998, p. 48-53,
Rustoiu 1999, p. 95.
3
În viziunea noastră cursul superior al Mureşului ~ne de la izvoare până la confluenţa sa cu Arieşul. Am ales această delimitare
luând în considerare şi părerea lui FI. Draşovean care în studiul său privind cultura Stareevo-Criş (Draşovean 1987, p. 33 nota 2),
consideră ca limită nordică a cursului mijlociu a Mureşului confluenţa râului cu Arieşul. Vezi Molruir 1999.
4
Vlassa 1966, p. 401, Pl. 3/9-11
5
Vlassa 1976, din păcate acest material este nepublicat.
6
Petică, Monar 1998.
' Petică, Monâr 1998a,
8
Localitatea este bine cunoscută din punct de vedere arheologic. Vezi bibliografia referitoare la această localitate Repertoriul ...
1995, 255-260.
9
Situ! arheologic "Cetate", este situat pe un promontoriu al uneia din terasele râului Mureş, în partea estică a oraşului. Primele
investiga~ile au fost începute în 1906-1907 cu ocazia restaurării bisericii, de 1. Kovâcs care a efectuat unele sondaje în interiorul acesteia.
1
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În articolul de faţă, dorim să facem o prezentare a acestui lot de materiale aparţinând bronzului timpuriu III.
Observa~ile sunt făcute pe baza analizei materialului arheologic, nefiind susţinute de observaţii stratigrafice.
Conform datelor lacunare publicate, stratul steril din punct de vedere arheologic a fost suprapus, de straturi
de cultură aparţinând culturilor Starcevo-Criş, Coţofeni, Wietenberg şi perioadei hallstattiene 10
Probabil aceste fragmente ceramice datate în cea de a In-a perioadă a bronzului timpuriu nu au fost sesizate,
ele fiind incluse de către autorul săpăturilor în cadrul materialelor aparţinând culturii Wietenberg.
În lipsa unor observaţii stratigrafice recente, trebuie să ne mulţumim deocamdată cu informaţiile date de
către autorul vechilor săpături arheologice 11 .
Materialul arheologic se află în depozitul Muzeului Judeţean de Istorie Tg-Mureş, fiind dat uitării, asemenea
altor vestigii arheologice provenite din vechile cercetări sistematice.

Descrierea materialului:
l. Fragment din buza unui castron, (Pl. III/6), de mari dimensiuni, de calitate grosieră, cu marginea rotunjită şi
dreaptă, de culoare brun-cărămizie în textură. Suprafaţa exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca
degresant nisip cu bobul mare şi bucăţi mici de calcar. Fragmentul este ornamentat cu scrijelituri "scoarţă de
copac".
2. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 116), de calitate grosieră, de culoare brun-cafenie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare şi bucăţi mici de calcar.
Decorul constă din striuri adânci dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa
depuneri de calcar.
3. Fragment din peretele unui vas, (Pl. IIJ3), de calitate grosieră, de culoare brună cu o tonalitate închisă în
textură. Suprafaţa exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul
constă din striuri superficiale dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa urme
de folosire.
4. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 118), de calitate grosieră, de culoare brun-cafenie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul constă din striuri
superficiale dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa urme de folosire.
5 Fragment din peretele unui vas, (Pl. 11114), de calitate semifină, de culoare brun-cafenie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare şi paiete de mică. Decorul
constă din striuri superficiale dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa depuneri
de calcar
6. Fragment din peretele unui vas, (Pl. II/6), de calitate semifină, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o bună netezire. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul constă din striuri
superficiale, mai late dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa urme puternice
de folosire.
7. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 114), de calitate semifină, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o bună netezire. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul constă din striuri
superficiale dispuse neorganizat.
8. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 11113), de calitate grosieră, de culoare brun-cafenie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta r.onţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare şi bucăţi mici de calcar.
Decorul constă din scrijelituri "scoarţă de copac". Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa urme
de folosire.
Săpăturile arheologice efectuate cu prilejul lucrărilor de restaurare în cursul anilor 1961-1963, ·în sectorul de sud-vest al incintei cetăţii
medievale, au dus la stabilirea etapelor şi nivelelor de construcţie ale zidurilor şi bastioane1or, precum şi a edificiilor din zonă.
10
Bogdan 1967, 79-80.
11 Este vorba numai de cercetările sistematice efectuate în perioada 1961-1963, deoarece însemnări personale sau material
documentar provenit în urma săpăturilor întreprinse de I. Kovacs nu s-au păstrat.
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9. Fragment din peretele unui vas, (Pl. IU5), de calitate grosieră, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare, pietricele şi bucăţi mici
de calcar. Decorul constă din striuri superficiale realizate cu piaptănul. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului
se pot observa depuneri de calcar.
10. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 1/7), de calitate grosieră, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare şi bucăţi mici de calcar.
Decorul constă din striuri superficiale dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa
depuneri de calcar şi urme de folosire.
11. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 1/2), de calitate grosieră, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul constă din scrijelituri
"scoarţă de copac". Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa urme de folosire.
12. Fragment din peretele unui vas, (Pl. IU2), de calitate semifină, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare şi bucăţi mici de calcar.
Decorul constă din striuri adânci dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa
urme de folosire.
13. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 11/7), de calitate semifină, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o bună netezire. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul constă din striuri
superficiale dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa urme de folosire.
14. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 11!8), de calitate grosieră, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul constă din impresiun
textile .,în formă de fagure". Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa urme de folosire.
15. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 1/5), de calitate semifină, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare şi bucăţi mici de calcar.
Decorul constă din striuri superficiale dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa
urme de folosire.
16. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 11!4), de calitate grosieră, de culoare brun-cafenie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o bună netezire. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul constă din striuri
adânci dispuse neorganizat. Pe suprafaţa interioară a fragmentului se pot observa depuneri de calcar.
17 Fragment din peretele unui vas, (Pl. 11!1 ), de calitate semifină, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul constă din scrijelituri
"scoarţă de copac". Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa urme de folosire şi de depuneri de
calcar.
18. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 111/2), de calitate semifină, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul constă din scrijelituri
"scoarţă de copac". Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa urme de folosire.
19. Fragment din peretele unui vas, (Pl. III/7), de calitate grosieră, de culoare brun-cafenie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare şi fragmente mici de
calcar. Decorul constă din striuri superficiale dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se
pot observa urme de folosire.
20. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 1/3), de calitate grosieră, de culoare brun-cafenie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare, fragmente mici de calcar
şi paietede mică. Decorul constă din striuri superficiale dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a
fragmentului se pot observa urme de folosire.
21. Fragment din peretele unui vas, (Pl. III/5), de calitate semifină, de culoare brun-cafenie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare şi fragmente mici de calcar.
Decorul constă din striuri superficiale dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa
urme de folosire.
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22. Fragment din peretele unui vas, (Pl. III), de calitate semifină, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o bună netezire. Pasta conţine ca degresant: nisip cu bobul mare. Decorul constă din striuri
superficiale şi late dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se pot observa depuneri de
calcar.
23. Fragment din peretele unui vas, (Pl. 111/1 ), de calitate grosi eră, de culoare neagră-cenuşie în textură. Suprafaţa
exterioară este de o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip cu bobul mare şi fragmente mici de
calcar. Decorul constă din striuri superficiale dispuse neorganizat. Pe suprafaţa exterioară a fragmentului se
pot observa depuneri de calcar şi urme de folosire.

**
Analizând materialul ceramic considerăm că acesta este unitar şi provine dintr-o aşezare aparţinând perioadei
timpurii a epocii bronzului.
Ea se compune din două categorii: a. ceramică grosieră; b. ceramică semifină;
a. Ceramica grosieră este lucrată destul de neglijent, cu suprafaţa exterioară poroasă şi aspră la pipăit
Arderea este oxidantă. Fragmentele de vase ale acestei categorii au o culoare de la brun-cenuşiu până
la brun cafeniu, rar apar şi fragmente de o culoare neagră-cenuşie. Ca degresant s-a utilizat nisip cu
bob mare, fragmente mici de calcar şi pietricele. Unele fragmente poartă urme de depuneri calcaroase.
b. Ceramica semifină este modelată dintr-o pastă destul de omogenă, bine frământată şi arsă, în majoritatea
cazurilor reductant. Suprafaţa exterioară a vaselor este bine netezită dar câteodată pot fi observate
urme de calcar. Fragmentele de vase ale acestei categorii au o culoare de la brun-cafeniu până la
negru-cenuşiu. Ca degresant s-a utilizat nisip cu bob mare şi fragmente mici de calcar.
Tehnica de confecţionare 12 a ceramicii este asemănătoare cu cea a materialelor recoltate la lernut- "Hulpişti",
Daia 13 sau Uioara de Jos -"Grui" 14 , vasele având în marea lor majoritate pastă omogenă şi o ardere oxidantă,
relativ unifonnă. Pe suprafaţa exterioară a acestora au fost observate unne de ardere secundară, ceea ce sugerează
folosirea acestor recipiente la gătit.
Deoarece lotul de materiale este compus din fragmente provenite din pansa unor recipiente, păstrate în
stare fragmentară, nu putem stabili un repertoriu tipologie complet şi nuanţat.
Singura fonnă de vas surprinsă în cadrul acestui lot de material este un castron cu buza rotunjită şi dreaptă
şi pereţii uşor arcuiţi. (Pl. 11116) 15 .
Din punct de vedere statistic, domină ceramica ornamentată. C. 1. Popa unnând modelul dat de către J.
Nemeti şi P. Roman 16 propune o clasificare pe categorii de decor, care oferă următoarele grupe în cadrul aşezării
de la Târgu Mureş "Cetate": 17
Categoria 1: cu scrijelituri; 1a-gen scoarţă de copac (Pl. 11116); 1b-striuri adânci dispuse neorganizat (Pl. 116);
1c-Striuri superficiale dispuse neorganizat (Pl. 1/4 ); 1e- striuri executate cu piaptănul
(kammstrich) (Pl. 1115).
Categoria 2: cu impresiuni textile sub formă de fagure (Pl. 1118).
Analiza ceramicii, atât sub raport tipologie cât şi stilistic, arată că analogiile pentru o bună parte a materialului
9
se găsesc în manifestările culturale ale bronzului timpuriu III: cultura Hatvan 18 şi fazele târzii ale culturii Nagyrev' .
12

H. Ciugudean (Ciugudean 1996, p. 111) menţionează ca în tehnica de confecţionare a ceramicii specifice Grupului Iernut se

foloseşte ca degresant a nisipului cu bob mare şi a pietrişului. Suprafaţa exterioară a fragmntelor este de o nelezirea sumară, arderea fiind
oxidantă,

relativ uniformă.
Soroceanu et co1ab. 1977, p. 59, Pl. 23, 24/5, 12, Ciugudean 1996, p. 282, Fig. 86/10-14.
1' Ciugudean 1996, 86/4-7.
11 Rustoiu 1999, p. 98, Pl. Il/12
16 Nemeti, Roman 1995, p. 28.
17 Popa 1998, p. 70.
18 Kalicz 1984, 198sq, Pl. 52/16, 18, 23, Pl. 53/1-4,7-9.
19 Ka1icz-Schreiber 1984, p. 157sq, Pl. 48/8, 10, 12-13, Pl. 49/15, Pl. 50/1, 4, 6, 8.

n
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Bronzul timpuriu III pe teritoriul Banatului este caracterizat şi prin descoperirile de tip Gomea-Orleşti.
Aceasta presupune răspândirea grupurilor cu ceramică decorată cu măturicea şi impresiuni textile în aproape
20
toată partea de sud-vest a României
Materiale ornamentate cu măturicea sunt cunoscute la Sălacea-Dealul Vida21 , Medieşul Aurit -Ciuncaş22
sau din alte descoperiri din N-V României 23 . În sud-estul Transilvaniei ele apar în aşezarea de la Zoltan 24 . Pentru
zona centrală şi sud vestică a Transilvaniei astfel de asocieri ale elementelor ornamentale întâlnite în cadrul
lotului provenit de la Târgu Mureş - "Cetate" se regăsesc la Daia2S, Balomir - "După Sat" 26, Aurel Vlaicu 27 ,
Balomir - "Săteşti" 28 , Teiuşi 29 , Miceşti - "Cigaşe" 30etc.
Nu dorim să discutăm problematica complexă a tenninologiei acestor manifestări culturale 31 , deoarece ea ar
depăşi cadrul acestei lucrări. Având în vedere că din totalitatea cerarnicii aparţinând acestei perioade descoperită la
Iemut s-a păstrat doar o parte infimă32 iar H. Ciugudean 33 vorbeşte despre "descoperiri de tip Gomea-Orleşti-Iernut,
denumirea de orizont cu decor striat şi impresiuni textile până la clarificarea problemei, ni se pare ceea mai potrivită.
Alături de alţi cercetători , credem şi noi la rândul nostru, că principalul curent ce a condus la apariţia
ceramicii ornamentate cu impresiuni textile şi striuri în România a pătruns prin Banat, de unde urmând în amonte
cursul Mureşului s-a difuzat în spaţiul transilvănean. Integrate unui complex mai vast ce a cuprins estul Slovaciei,
Ungaria, şi Serbia descoperirile de acest gen de pe teritoriul României sunt expresii ale expansiunii către răsărit a
unor grupe culturale strâns legate de mediul cultural Hatvan ajunse în Banat şi Crişana cândva la începutul perioadei
bronzului timpuriu III 35
Legăturile zonei transilvănene cu spaţiul vestic sunt evidenţiate de materialele descoperite de colegul C.
Rişcuţă în vechea colecţie a muzeului din Deva, de amfora cu decor textil de la Teiuş 37 şi de toarta cu decor textil
aparţinând probabil unei amfore de mari dimensiuni 38 care îşi găsesc analogii bune în mediul Hatvan la Tiszaluc"Dankadomb"39 ori în mormântul 26 al necropolei de la Kokenyes40 .
În urma apariţiei noilor descoperiri datate în această secvenţă cronologică41 , se conturează acele verigi de
legătură care marchează calea de ·difuzare a acestor manifestări. Trebuie menţionat însă că unele dintre punctele
semnalate necesită o verificare prin cercetări sistematice. 42
34

36

20

Vezi nota 1
Ordentlich 1972, p. 73.
22
Bader, Dumitraşcu 1970, p. 130, Fig. 5.
23
Bader 1978, p.p.26, 61, Pl. IV/5,6,8,10, Pl. V/6, 13, Nemeti, Roman 1995, p.
24
Cavruc 1997, p. 17.
25
Soroceanu et co1ab. 1977, p. 59, Pl. XXVIIII1-4, XXIII/1, 2, 4.
26
Popa 1998, p. 66, Pl. Xl/1-6.
27
Popa 1998, p. 64, IX/1, 2.
28
Popa 1998, p. 62, Pl. VII/1-7, p. 65/1,2,4,5.
29
Ciugudean 1996, p. 112, fig. 86/9.
30
Rustoiu 1999, p. 98sq, Pl. III2,3,5,6,8-12, Pl. III
31
Referitor la această problemă. Ciugudean 1996, p. llOsqq; Cavruc, Cavruc 1997, p. 157sqq; Cavruc 1997, p. 97sqq; Lazarovici
1997, p. 15sq; Ciugudean 1997, p. 10; Ciugudean 1998, p. 70sq, Rişcuţă 1998, p. 118sq, Popa 1998, p. 51sqq; Gogâltan 1999, p. 204 nota 73.
32
Rotea 1993, Pl. XIV, Ciugudean 1996, p. 281, Fig. 85.
JJ Ciugudean 1996, p. 112.
34
Ciugudean 1991, p. 111 Fig. 28 (cu bibliografia veche), Rotea 1993b, p. 84, Pl. XVI, Ciugudean 1996, p. llOsqq, Cavruc.
Cavruc 1997, p. 157sqq, Lazarovici 1997, p. 15sq, Ciugudean 1997a, p. 10, Cavruc 1997, p. 97sq, Szekely 1997, p. 51sq, Ciugudean
1998, p. 70sq Harta 3, Rişcuţa 1998, p. ll8sq, Popa 1998, p. 51sqq, Gogâltan 1999, p. 204.
JS Gogâltan 1999, p. 204.
36
Rişcuţă 1998, p. ll8sq
37
Ciugudean 1996, p. 282, Fig. 86/9.
38
Popa 1998, p. 59, Pl. IV/5.
39
Kalicz 1968, PL. XL/3.
40
Tâmoki 1992, Fig. 53, cat. 461/8.
41
Popa 1998, p. 55, Fig. 2, Rustoiu 1999, p. 95 sq.
42
În seria acestor aşezări se numără şi cea de la lernut- "Hulpişti". unde o nouă cercetare sistematică ar putea duce, neîndoielnic,
la descoperirea unor fragmente ornamentate cu impresiuni textile.
21
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Deoarece pe cursul superior al Mureşului avem materiale ornamentate cu măturicea (Gligoreşti "Holoame" 43 ), datate în bronz timpuriu II, credem că în stadiul actual al cercetărilor, doar asocierea celor două
categorii de decor (striat şi cu impresiuni textile) într-un context arheologic bine stabilit, pot furniza concluzii de
natură să contribuie la schiţarea unei imagini cât mai aproape de realitatea în ceea ce priveşte perioada a III -a a
bronzului timpuriu. 44
Dacă dorim ca aprecierile noastre să se situeze mai aproape de realitatea istorică, trebuie să apelăm şi la
datele 14C, care se prezintă astfel:
Pentru cultura Mureş au fost publicate 24 de probe 14C de către J. O'Shea. 45 Ca timp, cal BC, ele sunt
dispuse pe mai bine de 1000 de ani (între 2689-1643). Totuşi la o analiză mai atentă a acestora se pot observa trei
clastere: unul mai timpuriu înjurul2500 î. Ch. altul intermediar stabilit la 2000 î. Ch., şi ultimul pe la 1700 î. Ch."6
S. Gerlofffolosind acelaşi program de calibrare al Universităţii din Washington republică şase probe de la Mokrin,
cu mici diferenţe faţă de datele lui O'Shea47 .
Din Slovenia deţinem o singură dată de la Zornice, de lângă Blatni Brezovici. Materialul descoperit aici este
contemporan cu cel din grupul Gomea- Ori eşti. Proba analizată de institutul "Ruder BoSkovic" din Zagreb (Z-1934)
a oferit 3785±100 B.P., iar cal BC 1935±100. Aceeaşi probă are şi o corecţie dendrocronologică: 2150 î Ch.~
Pentru cultura Hatvan, există mai multe date. Ele provin din tellurile de la T6szeg -"Laposhalom"49, Jaszd6zsa
- "Kapolnahalom"50 , Torokszentmikl6s- "Terehalom" 5 \ Polgar- "Kenderfold" 52 Aceste probe acoperă întreaga
evoluţie a culturii. Cea mai timpurie dată calibrată ar fi de la Jaszd6zsa - "Kapolnahalom" indicând o dată de
2450-2050 î. Ch.
Bronzul timpuriu III (EB III), datorită pieselor de metal caracteristice53 , şi nu în ultimul rând a datelor 14 C
este contemporan cu ceea mai mare parte a Bz A1 central european. 54 S. Gerloffîncadrează această etapă între
2300-1950 î. Ch. 55
Având în vedere toate aceste date, materialul de la Târgu Mureş "Cetate", la nivelul actual al stadiului de cercetare,
în lipsa unor argumente concludente56, nu poate fi datat din punct de vedere cronologic cu o precizie mai mare.
Aşa cum am văzut o serie de probleme ridicate de analiza acestui material nu pot fi lămurite acum. Cu toate
acestea am considerat utilă introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale, credem interesante.
8

PRE-HISTORICALDISCOVERIES OFTÂRGU-MUREŞ- "CETATE"- III
(Abstract)

The settlement from Tg-Mureş - "Cetate" is not unknown in the appropiate literature of specialty being
mentioned by V Lazăr who gave the complete bibliographicallist about this settlement in his Repertory.
Gogâltan, Florea 1994, p. 33, Fig. 13/2-4, 8, 9.
a fost readusă în atenţie de către M. Gumă (Gumă 1997, p. 27) apoi de C. 1. Popa (Popa 1998, p. 73.
45
O'Shea 1992, p. 100.
46
Gogâltan 1999, p. 62.
47
Gerloff 1993, p. 94.
48
Apud Gogâltan 1999, p. 65.
49 Bankoff, Winkler 1990, p. 189, Racky et colab. 1992, p. 43, Forenbaher 1993, p. 242.
50
Racky el colab. 1992, p. 43.
51 Racky el colab. 1992, p. 43.
52 Racky et colab. 1992, p. 44.
5
' Gogâltan 1999, p. 72
54
Maran 1998b, p. 323.
55 Gerloff 1993, Fig. 10, Gogâltan 1999, p. 205.
56 În cazul în care, considerăm valabilă cronologia internă a Grupului Gornea-Orleşti (Gogâltan 1999, p. 204sq cu bibliografia)
şi pentru zona Transilvaniei, având în vedere că este vorba de aceeaşi fenomen cultural, materialul ceramic de la Tg-Mureş- ··cetate" lot
nu ar putea fi datat mai strâns, deoarece pe baza unei singure forme existente până în acest moment (Pl. 111/6) nu o putem încadra, îară
speculaţii nedorite, în nici una dintre subfaze.
43
44

Această problemă
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In 1963 a systematical research was took place at Târgu Mureş, at the point called "Cetate". There were
discovered layers ofthe Criş, Coţofeni and Wietenberg cultures. The archeological materials belonging to di:fferent
historical periods were presented separately by us, because this method o:ffers a larger and better possibility of
analysis of the collected material.
The archeological material mentioned by A Bogdan like one recolted from the layer ofWietenberg culture,
of the forehand mentioned settlement, contains ceramic from Early Bronze Age, too.
The discovered archeological material can be included in the phase III of the Early Bronze Age.
This archaeological material from Tg-Mureş - "Cetate" seems to illustrate the Northest station (known
until today) an inflowing way, used by the villigers ofthe Besenstrich und textilmuster horizont in their penetration
process from Banat to Transylvania.
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DACIA POROLISSENSIS

1.

Contribuţii

la o bibliografie a istoriei militare şi la
un scurt istoric al cercetărilor
Nicolae GUDEA

Cel de al XVIII-lea Congres Internaţional pentru studiul Frontierelor Imperiului Roman de la Zalău ( 1 -1 O
septembrie) a pus în faţa cercetătorilor limesului şi armatei romane (şi nu numai) realităţi puţin cunoscute (ca să
nu spunem necunoscute) în legătură cu provincia Dacia Porolissensiş.
Acest fapt m-a îndemnat să mă gândesc la întocmirea unei istorii a acestei provincii. În fond, dacă romanii
s-au gândit la o provincie separată, la organizarea ei administrativă şi militară separată şi istoria ei trebuie tratată
separat, fără însă a pierde o clipă legătura cu celelalte provincii dacice. Voi începe această istorie cu o serie de liste
bibliografice privind diferitele domenii şi probleme tipice istoriei unei provincii. În cele ce urmează voi prezenta
bibliografia istoriei militare, urmată, cum e şi firesc, de o scurtă trecere în revistă a istoricului acestor cercetări
Pentru ca cititorul (mai ales cel neavizat) să înţeleagă evoluţia lucrărilor noastre şi, în acelaşi timp, evoluţia
istorică a provinciei, fiecare număr din serie va fi însoţit de o prezentare a istoriei provinciei cu accentul pe partea
pentru care se prezintă bibliografia.
1.1. Dacia Porolissensis a fost înfiinţată în anii 118-119, când teritoriile nord-dunărene ale fostei Dacii au
fost reorganizate de împăratul Hadrianus (Daicoviciu-Protase 1964, p 163-171; Macrea 1969, p 51-52; IDR 1,
p 20; Piso 1993, p 34). Primul document care o atestă este diploma militară din anul 123 (IDR 1, Dipl. D VII) A
funcţionat apoi până la sfărşitul stăpânirii romane (275 p. Chr).
2. Teritoriul provinciei cuprinde fostele părţi de nord ale provinciei Dacia întemeiată de Traianus. Hotarele
sunt binecunoscute spre nord (cursul Someşului Mare), spre nord-vest (linia Munţilor Meseş), spre nord-est (linia
Munţilor Călimani). În aceste direcţii graniţa este marcată atât de şirul de castre, cât şi, mai ales, de linia înaintată
de turnuri de pândă şi semnalizare (Ferenczi 1968; Gudea 1974; 1974a; 1977; 1977a; 1979; 1997; 1997a;
Cătăniciu 1981). Nu se cunoaşte exact hotarul spre sud. Se presupune că era format de cursul râului Mureş şi
apoi, de la vărsarea în Mureş aArieşului de cursul acestuia din urmă până în munţi (Macrea 1969, p 171). Din
acestă nesiguranţă s-a născut şi cea legată de apartenenţa castrelor de pe Mureş la o provincie sau alta. De pildă
unitatea militară din castrul de la Brâncoveneşti (ala Illyricorum) nu a apărut până acum în diplomele militare.
Deci nu ştim cărei provincii aparţineau castrul şi unitatea (Petolescu 1985). Necunoscute au rămas şi capetele
spre sud ale hotarelor de vest şi est.
3. Drumuri importante străbăteau provincia. De la sud spre nord drumul magistral (venind dinspre Apulum)
de la Potaissa- Napoca -la Porolissum (cu ieşire spre barbari cum şi probabil spre Aquincum (Pannonia Inferior).
Urmau apoi drumurile din centrele mari Potaissa şi ~apoca spre marginile provinciei de-a-lungul Mureşului,
Arieşului, Someşului Mic (atât spre vest cât şi spre est). Drumurile care legau ramificaţiile de pe graniţă între ele
erau deosebit de importante mai ales pentru mişcarea trupelor : a. drumul de-a-lungul râului Agriş care lega
castrele de la Tihău-Romita (Porolissum) - Românaş-Buciumi ; b. de-a lungul Someşului Mare care lega castrele
de la Tihău-Podişu-Căşei-Ilişua-Orheiul Bistriţei (Gudea 1996, p 99-105 +fig. 24-25). Deşi aveau caracter
preponderent militar aceste drumuri prezentau şi o importanţă economică legând între ele zona de graniţă cu
centrele din interior şi cu lumea rurală.
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4. Organizarea administrativă este puţin cunoscută. Se crede că între 118/119 - 167 a funcţionat ca
provincie procuratoriană condusă de un procurator praesidial, subordonat direct împăratului. Se mai crede că
aceşti procuratori aveau în subordine şi trupele auxiliare din provincie (Macrea, p 52-54). Se cunosc următorii
procuratori în această perioadă : Livius Graphus ( 123 ), Flavius ltalicus ( 13 3), M. Macrinius Vindex ( 154), Tib.
CI. Quintilianus (157), L. Sempronius Ingenuus (157, 164), Clo[dius?] (RMD 1, p 112; RMD 2, p 225).
După 167 (venirea în provincie a legiunii a V-a Macedonica) provincia a-fost condusă tot de procuratori,
dar care acum se subordonau legaţilor legiunii (Macrea 1969, p 65-66). Se cunosc următorii legaţi Augusti
legionis ... : M. Valerius Maximianus (180), D. Clodius Albinus (182-184), Tib. CI. Claudianus (194-196),
... Volcasius (srarşitul secolului II), C. Domitius Antigonas (220-222) (Bărbulescu 1987, p 63-64; Pi.so 1993, p
302). Sunt cunoscuţi în schimb mai mulţi procuratori: M. Valerius Maximianus (178-179), C. Valerius Catulinus
(180), Aelius Constans (191-192), P. Aelius Sempronianus (198-209), M. Cocceius Geniali (200), C. Publicius
Antonius Probus ( 198-209), C. Aurelius Atilianus (209-215), Ulpius Victor" (f 17), M. Aurelius Appolianaris (?)
(Macrea 1969, p 65-66).
Legatul legiunii avea şi comanda întregii armate. Se crede că era şi viceguvernator al celor trei provincii,
dar fară putere reală judecătorească şi civilă.
S-a crezut mult timp că Napoca a fost capitala provinciei (Macrea 1969, p 52, 65). Mai recent însă la
propunerea şi după argumentaţia lui N. Gudea (Gudea 1986, p 123) tot mai mulţi cred că oraşul capitală a fost
Porolissum.
5. Organizarea militară a provinciei a fost complexă, datorită poziţiei ei (Gudea 1974; 1974a; 1977a;
Gudea 1997; 1997a), tipul de apărare de aici prefigurând pe cel din epoca romană târzie. Provincia avea un
pronunţat rol defensiv. Peste 2/3 din hotarele ei erau expuse spre inamic. Sectorul de nord-vest era chiar o graniţă
de contact, unde romanii erau în directă legătură cu barbarii. Sistemul defensiv al provinciei a fost organizat în
reţea. Graniţa forma un arc de cerc dinspre sud-vest prin nord spre nord-est şi sud-est. De-a lungul acestui arc se
aflau castre, sedii pentru trupe la depărtări diferite, variind în funcţie de situaţia terenului; în faţa castrelor, şi
uneori între ele pe o zonă mai îngustă şi mai adâncă, se afla o reţea de turnuri de pândă şi semnalizare. Uneori în
această zonă înaintată în general se aflau fortificaţii mijlocii, baraje sau chiar combinaţii între ele. În spatele
acestei linii de castre, în dreptul fiecărui sector se aflau castre intermediare, care asigurau spatele frontului: spre
vest castrul de la Gilău; spre nord-vest cel de la Sutor, spre nord cel de la Gherla, spre est probabil cel de la
Cristeşti (?) (Gudea 1994; 1977,· 1977a; 1997; 1997a). Chiar în spatele acestei linii intermediare a fost construit
apoi castrul de legiune de la Potaissa (Bărbulescu 1987; 1997).
a. Construirea castrelor a început imediat după cucerire (Gudea 1975). Primele castre au fost construite din
pământ şi lemn, atât incinta cât şi construcţiile din interior. Unele dintre ele au fost la început castre de mici
dimensiuni (Bologa, Ilişua, Gilău). Altele au fost construite de la început la dimensiunile cerute de unitatea care a
staţionat permanent (Buciumi, Românaşi, Romita, Moigrad-Pomet, Tihău, Orheiul Bistriţei). Castrul de la Livezile
(Jaad) a fost construit în acestă primă fază şi a fost apoi abandonat (se crede în favoarea celui de la Orheiul
Bistriţei). Într-o a doua fază, datând tot pe la începutul secolului II, cast~ele mici au fost extinse (Bologa, Ilişua,
Gilău), ca urmare a stabilirii definitive în aceste fortificaţii a unor unităţi întregi (Gudea 1997c; /sac 1997;
Protase 1997).
La mijlocul secolului II s-au construit primele incinte de piatră la castre (Moigrad-Citeră, Ilişua, Gilău,
Gherla), după ce probabil principalele clădiri din interior (comandamentele, locuinţele ofiţerilor, magaziile de
cereale, etc.) au fost şi ele construite din piatră (Gudea 1997; 1997a).
După mijlocul secolului II (pe la 167) s-a stabilit la Potaissa legiunea V Macedonica. Cu ridicarea acestui
castru sistemul de apărare concentrică a provinciei a fost definitivat. Sistemul defensiv al provinciei a aţins forma
"ideală" de limes.
După războaiele macromanice (Gudea 1994a), mai ales la începutul secolului III, s-au ridicat în piatră,
prezentând o arhitectură specifică, castrele de la graniţă: Bologa, Buciumi, Moigrad-Pomet, Căşei (Gudea 1997).
Modificări importante în organizarea interiorului castrelor s-au petrecut în prima jumătate şi după mijlocul
secolului III, impuse de necesităţile apărute. Aceste modificări au "încălcat" regulile generale ale castramentaţiei,
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nemaiţinând cont de ele. La Bologa au fost blocate porţile praetoria şi decumana; probabil acelaşi lucru s-a

petrecut cu porta principalis sinistra de la Moigrad-Pomet. La Bologa, Buciumi şi Moigrad-Pomet în mai multe
locuri peste via sagularis au fost ridicate clădiri noi, de formă dreptunghiulară, a căror destinaţie nu se cunoaşte
încă. La Bologa, Buciumi, Căşei şi Gilău clădirea numită praetorium a fost extinsă peste via sagularis. Din toate
acestea se poate deduce că via sagularis nu mai era folosită în sensul în care se ştie din izvoarele scrise.
Ultimele semne de viaţă în castre datează după mijlocul secolului III p. Ch. La Moigrad-Pomet sunt cunoscute
reparaţii în vremea lui Gallienus, iar ultima manetă este din timpul lui Aurelianus (Chirilă 1991, p 160-161 ).
Acest lucru ne face să credem că sistemul a funcţionat până la parăsirea provinciei (275), şi că hiatus-ul general
din circulaţia monetară nu reflectă o realitate legată de sfărşitul sistemului de apărare.
b. Armata provinciei a fost numeroasă şi variată din punct de vedere al organizării tactice. Provincia Dacia
(dinainte de divizare) avea armată proprie atestată de manete (RICII, p 333, nr. 912-937). Provincia Porolissensis
este singura dintre provinciile dacice care are atestată epigrafic armată proprie (Macrea 1964; Protase 1972;
Gudea 1977a). În principiu caracterul unităţiilor militare a fost stabilit în funcţie de sistem. Pe graniţele de vest şi
nord au staţionat unităţi mixte sau împreună unităţi de infanterie şi cavalerie: Bologa (infanterie +mixtă), Buciumi
(infanterie), Românaşi (mixtă), Romita (infanterie + mixtă), Moigrad (infanterie + mixtă + cavalerie), Tihău
(infanterie), Căşei (infanterie +cavalerie), Ilişua (cavalerie), Orheiul Bistriţei (mixtă). Pe linia intermediară au
staţionat exclusiv unităţi de cavalerie: Gilău (ala), Sutoru (numerus), Gherla (ala), Cristeşti (?) (ala). În mijlocul
sistemului a staţionat legiunea, care era încă predominant unitate de infanterie grea (Gudea 1997, p 6-16).
Armata provinciei consta din 5 alae: Siliana (Gilău), II Pannoniorum (Gherla), 1 Tungrorum Frontoniana
(Ilişua) ala miliaria (Sutoru) şi ala 1 Illyricorum (Brâncoveneşti). Urmează apoi 5 cohortes quingenariae (mixte):
II Hispanorum Scutata Cyrenaica (Bologa), 1Hispanorum (Românaşi), V Lingonum (Moigrad-Pomet), VI Thracum
(Romita), 1 Cannanefatium (Tihău). Sunt apoi 7 cohortes miliariae: 1 Aelia Gaesatorum (Bologa), II Nervia
Brittonum (Buciumi), II Britannica (Romita), 1 Ulpia Brittonum + l lturacorum (Moigrad-Pomet), l Britannica
(Căşei) 1 Flavia Ulpia Hispanorum (Orheiul Bistriţei). Se mai adaugă trei numeri lturaei şi Palmyreni (MoigradPomet-Citera), Mauri (Sutoru).
Efectivul total al armatei din provincie poate fi apreciat în momentele obişnuite la 16500 până în anul 170
şi de 21500 după aceea. În anumite momente, de prevenire a unei ac~ uni militare de anvergură (ca de pildă la
începutul secolului III) efectivul s-a ridicat la 25000 de soldaţi (Gudea 1996, p 178).
Concentrarea cea mai mare de unităţi militare a fost la Porolissum (chiar dacă nu includem, aşa cum
credem noi, şi castrul de la Romita). Aici s-au găsit aproape permanent în jur de 5000-7000 soldaţi (Gudea 1989,
p 159-179).
c. Organizarea apărării tactice a suferit modificări în cei 15 5 de ani de stăpânire roamnă. La început întreaga
apărare a fost organizată sub comanda detaşamentelor din legiunile XIII Gemina şi 1111 Flavia Felix. Acestea s-au
retras din zonă la o dată care nu se cunoaşte. Apoi în anii războiului parthic s-au petrecut o serie de mişcări de
trupe, destul de puţin cunoscute. Probabil la începutul domniei lui Hadrianus au fost dislocate aici o serie de
unităţi care au rămas definitiv (II Hispanorum Cyrenaica, IAelia Gaesatorum, II Nervia Brittonum, 1Cannanefatium,
ala Siliana, ala Tungrorum Frontoniana, etc. (Petolescu 1997, passim). Nu se cunosc deplasări de unităţi militare
dinspre Dacia Porolissensis în alte regiuni ale imperiului (deşi sunt surse ce nu exclud acest lucru) (Gudea 1996a;
Petolescu 1997). La începutul secolului III la Porolissum s-a constatat o mare concentrare de trupe. Aici a fost
detaşat un detaşament din legiunea a III-a Gallica (unitate care a fost pedepsită prin desfiinţare) şi un detaşament
din Legiunea a VII Gemina din Hispania (care a pregătit, a însoţit pe împăratul Caracalla în campania din Orient
probabil). Ambele detaşamente s-au retras în a doua jumătate a deceniului doi al secolului (Gudea 1989, p 159-179).
Multe din unităţile militare au suferit transformări tactice. Un exemplu este cohors 1 Ulpia Brittonum, care
la o dată neprecizată a devenit unitate mixtă (equitata).
d. Apărarea detailată sau mai exact spus controlul circulaţiei spre şi dinspre provincie a fost de asemenea
tot timpul completată şi perfec~onată. La început în sectorul de vest (Munţii Meseş) şi de nord (Culmile Preluca-Brezei,
etc.) a fost construit un sistem de turnuri de pândă şi fortificaţii mici din lemn şi pământ. După mijlocul secolului
II sistemul se dezvoltă într-o retea
'
, numărul turnurilor a crescut, multe dintre ele au fost construite în piatră.

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

REI1STA BISTRJŢEI XII'

358

Schimbări s-au produs şi în arhitectură. În etapa finală a apărut turnul cu plan circular. De asemenea reţeaua a fost
completată cu fortificaţii de pământ (uneori chiar de piatră) şi baraje din val de pământ sau din ~id, mai scurte sau
mai lungi în funcţie de situaţie (Ferenczi 1974a; 1977; 1978; Gudea 1985; Gudea 1997f). Sistemul acesta este
mai bine cunoscut în sectorul său din faţa complexului de la Porolissum. Aici văile transversale orientate est-vest
au fost blocate cu valuri sau ziduri; în punctele mai importante ale acestor trecători s-a~ construit fortificaţii mici
(burgi), iar în punctele înalte, cu largi posibilităţi de observare, s-au ridicat turnuri. In spatele acestei reţele a
limesului a existat într-o fază şi o apărare proprie a complexului, despre care nu ştim încă în ce măsură a fost
preluată şi folosită până la sfârşit (Gudea 1989, p 59-115; Gudea 1997, p 71-75 şi fig. 34; Gudea 1985, p 174-179;

Matei 1996).
6. Viaţa economică a provinciei s-a dezvoltat rapid şi bine ca urmare a asigurării liniştii externe şi interne.
Ca unnare a colonizării cu populaţii din diverse părţi ale Imperiului (vezi mai jos), aceste grupuri active au adus
cu ele tehnica superioară romană în mai multe domenii. Din păcate (aşa cum vom vedea în lucrarea specială cu
bibliografie dedicată acestui domeniu) viaţa economică este puţin cunoscută.
Agricultura, completată cu creşterea vitelor desigur, este atestată de existenţa a numeroase aşezări rurale
sigure sau mai puţin sigure (RepCluj; RepMureş; RepSălaj), de existenţa unor fenne agricole sigure (Ciumăfaia,
Gârbou, Chinteni, etc) sau nesigure (Mitrofan 1973,· 1974). Creşterea animalelor a fost dovedită cert prin analiza
paleoosteologică din câteva aşezări (Bologa-castru, Moigrad-aşezare civilă; Moigrad-vamă, Brâncoveneşti-castru, etc).
Numeroasele unelte agricole descoperite pe teritoriul provinciei completează acest aspect.
Industria ceramică s-a dezvoltat rapid în marile centre militare şi urbane (Potaissa, Porolissum, Napoca,
etc) unde s-a produs ceramică romană obişnuită (materiale de construcţie), podoabe, obiecte de uz casnic, vase
(de uz comun, de lux) atât pentru uz intern cât şi pentru export. Este cunoscut acum, deocamdată ca puternic
centru exportator de vase, centrul de ceramişti de la Porolissum (Gudea 1989, p 194-198, 214-216).
Într-o măsură mai mică sunt cunoscute meşteşugurile. Ştim că la Napoca s-a înfiinţat foarte devreme pe
lângă centrul ceramic un atelier de turnat bronzul (pentru fibule) (Cociş 1998) Ştim că la Porolissum avem un
atelier de turnat fibule, podoabe (de bronz, de plumb, de sticlă) (Gudea 1989, p 202-206). Acelaşi lucru trebuie să
se fi petrecut şi la Potaissa, Napoca. Activităţi metalurgice au fost atestate în castrele de la Bologa, Buciumi,
Moigrad-Pomet, Potaissa. La Porolissum a fost atestat şi un atelier pantru prelucrat pietre de inel din sticlă sau
pietre preţioase. În castrul de la Moigrad-Pomet a fost descoperit un furnal.
Activitatea de extracţie a pietrei, a sării este de asemenea atestată. L~ Napoca, la Porolissum, Potaissa, etc.
sunt cunoscute carierele de mannoră de calitate inferioară (Wollmann 1996, p 258-268). La Napoca a fost atestat
şi un monument cu reprezentarea uneltelor unui pietrar. La Porolissum se cunosc urmele exploatărilor de gresie,
marmoră şi piatră vulcanică. Exploatarea sării este cunoscută la Dej, Turda, Cluj, Cojocna, Sic, Pata, Pintic
( Wollmann 1996, passim). La Domneşti lângă Bistriţa a fost atestat epigrafic un responsabil cu problemele de
extracţie şi comercializare a sării (conductor pascui et salinarum) (Wollmann 1996, p 249).
Comeţul s-a practicat la scară întinsă. Avem atestate importante activităţi de import. Mai întâi desigur
importul "tehnic" provocat de colonizatea masivă care a însemnat de fapt o investiţie uriaşă. Apoi activităţiile de
import obişnuite prin comerţ cu materii prime fie din afara provinciei din zone îndepărtate din Imperiu, fie din
provinciile învecinate. Din provinciile orientale se aduceau pietre preţioase, cai de rasă superioară, mirodenii; din
provinciile sudice se aduceau vinuri, uleiuri şi desigur vasele tipice pentru ele; din provinciile vestice dezvoltate
se importau ceramica de lux (terra sigilata), obiectele din bronz de înaltă calitate, tipurile principale de podoabe.
Din provinciile imediat învecinate avem desigur mai multe produse importate dar pe o filieră să zicem de schimb
"obişnuită".
Circulaţia monetară reflectă

exact acestă activitate intensă comercială. Nu există încă un studiu referitor la
întreaga provincie, dar trecerea în revistă a listei de manete descoperite la Napoca, Potaissa şi Porolissum (Chirilă
1991; Gudea, 1989, p 208-214), analiza descoperirilor din câteva castre (Buciumi, Moigrad-Pomet) arată o creştere
imensă de masă monetară la începutul secolului II (reflectând marile investiţii cerute de organizarea provinciei),
o creştere continuă şi diversificarea circulaţiei monetare în tot cursul secolului II şi apoi, în contextul general al decăderii
economice după mijlocul secolului ill, scăderea şi chiar aproape încetarea circula~ei monetare (Chirilă 1991).
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7. Aşezările provinciei sunt puţin cunoscute (Tudor 1968, p 205-288; RepSălaj; RepMureş; RepCluj).
Nici o aşezare rurală nu a fost cercetată integral; nici o fennă agricolă nu a fost cercetată şi publicată; dintre
centrele de producţie nu se cunoaşte nici unul; aşezări de mineri sau ceramişti nu se cunosc. Oreşele sunt aproape
necunoscute. Singur Porolissum are câteva elemente din zona urbană mai bune cunoscute (Gudea 1989, p 115147). Toate acestea sunt departe de a pennite cunoaşterea oraşului antic în Dacia Porolissensis. S-a încercat în
schimb prezentarea vieţii şi organizării urbane pe baza materialului epigrafic (Ardevan 1998), realizare destul de
reuşită din punct de vedere "tehnic" dar nereprezentativă din punct de vedere cantitativ. Căci şi aşa organizarea
lor administrativă, economică a răms puţin cunoscută (Ardevan 1996, p 55-60, 65-66, 84-85, passim).
Nu se cunoaşte aproape nimic în legătură cu propietatea asupra pământului.
8. Populaţia provinciei este puţin cunoscută. S-au elaborat lucrări în legătură cu populaţia unor oraşe ca
Porolissum (Gudea 1989, p 180-189), Potaissa (Bărbulescu 1994, p 49-64) şi chiar o imagine globală (Paki
1998) Este evident că romanii au găsit la cucerire o populaţie autohtonă dacică. Acest lucru este atestat pe de o
parte de situaţia dinainte de cucerire, pe de altă parte de descoperirile de materiale ale autohtonilor din perioada
provincială (Protase 1966, p 16-83). Tot atât de evidente sunt şi datele despre colonizare. Au fost atestaţi atât
arheologic cât şi epigrafic colonişti din diferite părţi ale imperiului: din Pannonia, Noricum, Dalmaţia, Galathia,
Syria (Macrea 1969, p 252); un exemplu de mozaic etnic este Porolissum (Gudea 1989, p 180-189).
Ca şi nivelul întregii Dacii (Russu 1975, p 353-363) statistica numelor de persoane arată o predominare
absolută a numelor de origine romană; urmează apoi nume din provinciile vecine şi apoi nume din provincii mai
îndepărtate între care predomină cele orientale.
Ca şi în alte provincii populaţia din Dacia Porolissensis prezintă structurile sociale general cunoscute în
Imperiul Roman (Macrea 1969, p 269-278). Sunt atesate categorii diverse de funcţionari, de la cei din ierarhia
superioară a Imperiului până la micii funcţionari ai oraşelor, de la clasele sociale din vârful societăţii până la
sclavi. De asemenea avem atestate numeroase meserii (foarte diverse ca paletă) precum şi asociaţii meşteşugăreşti
(Ardevan 1998, passim).
9. Religia romană propriu-zisă reprezintă religia dominantă în provincie, reflectând pe de-o parte organizarea
de "'stat, iar pe de altă parte structura etnică şi chiar evoluţia generală a religiilor în Imperiu. Situaţii mai bine
cunoscute la Porolissum (Gudea 1989, p 217-223) şi Potaissa (Bărbulescu 1994, p 159-169) ne permit să sugerăm
că acest tablou poate fi generalizat. Domină desigur cultele romane (sau mai exact spus greco-romane) inclusiv
cele care reprezintă cultul casei imperiale. Urmează apoi cultele orientale (la mare modă în Imperiu). Apoi în
număr mai mic (fără a se putea acum preciza procentajul) există culte din toate provinciile Imperiului, începând
de la cele din vest, până la cele din est, cele africane, egiptene sau din alte zone.
Aceste culte sunt reprezentate în chip diferit. Unele sunt cunoscute mai bine fiind atesate temple, inscripţii,
monumente, statui, reliefuri, reprezentări de geme. Altele sunt atestate de inscripţii sau de statuete, reprezentări
minore sau reliefuri (Bodor; Sanie 1981).
Între cele romane mai bine atestate sunt Juppiter, Minerva, Iunona, Mars, Diana, Fortuna, Liber şi Libera,
Aesculap şi Hygieia, Apollo, Mercur, Hercules, Venus, Ceres, Priapus, Dis Pater, Pluton, Neptun, Volcanus.
Personificări abstracte: Virtus, Genius, Spes, Concordia, Victoria. Zeităţi orientale: Dolichenus, Bel, Malaghel,
Dea Syria, Aizizus, Sabazius, Mithras. Zeităţi africane: Isis, Dea Caelestis, Ammon, Apis. Divinităţi celtice:
Epona Matronae. Divinităţi germane: Hercules Magusanus. Divinităţi thrace: cavalerul trac, cavalerii danubieni
(Tudor).
Au fost atestate chiar şi elemente ale creştinismului timpuriu fie prin descoperiri creştine propriu-zise, fie
prin produse ale creştinilor eretici (gnosticii) (Gudea 1989, p 217-222; Bărbulescu 1994, p 170-172).
Se cunosc unele elemente de organizare ale cultelor mai exact spus ale unor culte (Macrea 1969, p 380-385).
Viaţa spirituală a provinciei este dominată de limba latină. Peste 98% din inscriptele monumentale sunt în
limba latină (Mihăescu 1960), 100% din inscriptele minore (Gudea 1986; Gudea Cos ma); onomastica în proporţie
de 90%. Romanitatea este o caracteristică generală.
10. Arhitectura şi arta sunt de factură occidentală, însă fără a se exclude şi influenţe venite din zona
grecească sau orientală a imperiului. Din ceea ce se cunoaşte în legătură cu arhitectura oraşelor (tipuri de clădiri,
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amfiteatre, etc.) toate aparţin arhitecturii de tip occidental. Arhitectura castrelor este fară îndoială de factură
apuseană. Templele cunoscute respectă canoanele arhitecturii romane. Locuinţa romană de oraş respectă -mutatis
mutandis- modul de organizare şi arhitectura casei romane în general. În ce priveşte locuinţa rurală, ea pare să fi
perpetuat locuinţa de pământ autohtonă, dacă nu chiar coloniştii ţărani au adus locuinţa-bordei din provinciile de
unde au venit.
Arta romană cu toate aspectele ei este puţin cunoscută. Au fost studiate sistematic monumente funerare
(Marinescu 1982) din acestă provincie stabilindu-se originea lor apuseană (pannonică, dalmatică), tipologie,
influenţele venite continuu, dar şi forţa de creaţie locală manifestată prin anumite trasături specifice. Există însă
aspecte ca statuaria din bronz, arta în ceramică, pictură, sculptură care sunt de influenţă predominant apuseană,
dar şi cu prezenţe din arta orientală (elenistică mai ales).
11. Istoria politică a provinciei este relativ bine cunoscută. De la înfiinţare până la mijlocul secolului, la
graniţele provinciei a fost pace. În vremea războaielor macromanice s-a crezut că provincia a fost atacată de
barbarii situaţi la vest (Mac rea 1969, p 67 -77). Cercetări mai noi infirmă vre-un atac asupra provinciei (Gudea
1996). După încheierea păcii (180) şi stabilirea unor reglementări de graniţă s-a instaurat o lungă perioadă de
linişte. Ea a fost tulburată doar la începutul secolului III, când împăratul M. Aurelius (Caracalla) vizitând Dacia
Porolissensis şi chiar Porolissum a fost nevoit să ia o serie de măsuri contra barbarilor de la vest. Istoria şi
epigrafia nu mai înregistrează nimic până la mijlocul secolului. S-a crezut că repararea zidurilor de la Porolissum
s-a facut "în grabă" folosindu-se monumente şi inscripţii din cauza "ameninţărilor barbare". Fără a se exclude
existenţa unor amenintări după mijlocul secolului III, cercetările mai noi au arătat că reparaţiile s-au facut din
cauza unor mişcări ale terenului (atestate în chip evident prin săpături), iar repararea drumurilor (CIL III, 8060)
nu s-a facut neapărat datorită "distrugerii" lor, ci au putut fi reparaţii normale la un drum.
Nu se cunoaşte, din punct de vedere istoric, cum s-a produs retragerea. Nu există date. Presupunem însă că
s-a facut în mod organizat şi că cea mai mare parte a populaţiei, care nu mai era legată şi dependentă de administraţie
şi armată, ca la început, a rămas pe loc.
Datele în legătură cu sistemul defensiv al provinciei în general, cu limesul ei în special, datele despre
armata provinciei cunoscute mai ales din publicaţiile mai vechi, unele cu iz romantic, altele eronate din cauza
informaţiilor precare, altele greşite datorită necunoaşterii realităţilor pe teren vor trebui să sufere corecturi serioase
pentru a fi aliniate cunoştiinţelor despre "limesul" din provinciile romane mai bine cercetate.
Cercetările de teren din ultimii 25 de ani (săpăturile la castre, examinarea elementelor liniei înaintate a
limesului, studiile în legătură cu trupele) au produs un reviriment semnificativ atât din punct de vedere tehnic
(stabilirea unor hărţi mai bune, a unor planuri mai detailate şi exacte la castre, precizarea fazelor, stabilirea
structurilor în apărarea frontierei, analiza unităţilor militare, studierea armamentului şi echipamentului) cât şi din
punct de vedere istoric (precizarea tipului de defensivă, specificul apărării, cronologia ei, modul de incadrare în
defensiva generală a Imperiului, impactul armatei asupra proceselor economico-sociale din provincie, etc.).
Pentru ca cercetătorii străini să aibă o imagine mai bună în legătură cu aceste aspecte, o imagine mai
corectă, (credem noi) în legătură cu organizarea şi caracterul defensivei romane în Dacia Porolissensis am elaborat
această contribuţie bibliografică, care de fapt este o continuare mai explicită, mai detailată şi istoriografică a
lucrării noastre privind sistemul defensiv al provinciei Dacia Porolissensis (Gudea 1997a).
Voi trece în revistă, pe baza acestei bibliografii, principalele etape ale cercetărilor cu rezultatele lor, modul
cum s-a reflectat şi se reflectă aceste rezultate în literatura de specialitate, împreună cu câteva concluzii. Lucrarea
nu are însă pretenţii de exhaustivitate.
1. Etapa veche (de la mijlocul secolului al XIX-lea până la 1918). Cunoştiinţele pornesc de fapt de la o
bază mai veche. Ea este alcătuită din menţionările întâmplătoare ale unor fortificaţii în cronicile şi istoriile medievale,
în documente sau memorii ale unor călători (TIR L 34; Tudor 1968; IDR 1- III; Crişan 1992).
a. cercetări de teren şi săpături arheologice. La castre de pe limes: Ilişua (Torma 1863), Moigrad-Pomet
(Buday 1911; 1914); la castre din interior: Gherla (Ornstein 1891; 1902a,· 1903; Orosz 1907; 1909); cercetări de
suprafaţă pe linie înaintată de turnuri- sectorul M. Meseş (Torma 1861; 1863; 1880; 1883; Buday 1912; 1914;
Teglas 1906; 1907) şi chiar o săpătură arheologică la un turn (Fimily 1904: Peguior cf. Gudea 1997f).
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b. În publicaţii informaţiile sunt limitate, foarte vagi: l. în lucrările de istorie a Imperiului Roman nu se
ştie încă nimic despre limitele Daciei; 2. în lucrările de istorie militară a Imperiului datele sunt foarte limitate,
generale; sunt cunoscute numai trupele (Cheesman 1914) sau concep~i proprii despre modul de apărare "Talsperre"
(Domaszewski 1893); 3. lucrările despre provincia Dacia sunt puţine şi cu date evazive (Torma 1861; Jung 1884;
Kiraly 1893; 1894), mai numeroase date oferă repertoriile, inclusiv cele de inscripţii (Neigebaur 1851; Gooss
1876; Marţian 1909; CIL III). Nu există lucrări aparte despre armata Daciei Porolissensis (vezi Cichorius 1893;
1899; 1901, respectiv Ornstein 1900).
c. În concluzie: l. a devenit o realitate faptul că în Dacia Porolissensis (sectorul de pe Munţii Meseş) a
funcţionat un "limes"; a) au fost identificate pe teren aproape toate castrele (fac excepţie cele de la Romita şi
Sutoru ); b) cercetările arheologice au rămas puţine, iar rezultatele lor au fost numai parţial publicate; excepţie fac
incripţiile şi ţiglele ştampilate sau chiar şi instrumenta (CIL III cu bibliografia; Jung 1884); c) din nefericire
entuziasmul pionieratului a hiperbolizat datele în legătură cu forma graniţei şi astfel a apărut "teoria" valului
continuu şi a zidului pe Munţii Meseş (uneori cu şanţ, alteori fără şanţ) de la Crişul Repede la Someş, dar apoi
extins până la Dunăre. S-a născut o fantasmă de care nu s-a putut apoi scapa nici astăzi; 2. pentru prima dată s-au
întocmit liste cu trupele din provincie; 3. lipsesc total în acestă perioadă date în legătură cu viaţa soldatului
roman; 4. În general publicaţiile conţin o doză mare de romantism istoric, cu toate urmările lui bune şi rele.
II. Etapa interbelică (1918- 1940/1945). Este o etapă de tranziţie destul de greoaie de la romantism la
pozitivism în domeniul arheologiei şi istoriei vechi. Realizarea unităţii naţionale a Românilor ( 1918) a găsit
cercetarea istorică pentru antichitate foarte slab pregătită.
a. Cercetări pe teren şi săpături arheologice la castre de pe limes: Bologa (Macrea 1938), MoigradPomet (Daicoviciu 1953; Ghergariu 1978; Toth 1978), Căşei (Panaitescu 1929; 1931); cercetări de suprafaţă pe
linia avansată de turnuri a limesului (Daicoviciu 1936; Ferenczi 1941; Radnoti 1945); săpături la elemente ale
liniei înaintate de turnuri (Daicoviciu 1936).
b. În publicaţii informaţiile încep să devină mai clare, dar tot foarte generale: 1. în lucrările despre Imperiul
Roman, apar pentru întâia dată informaţii foarte generale despre Dacia, nedivizate pe provincii (Homo 1933;
Homo 1925; Longden 1936); datorită informaţiilor eronate pe care le-au preluat din literatura istorică romantică
aceste date sunt de obicei greşite; 2. în lucrările de istorie militară romană lucrurile încep a fi prezentate mai
detailat, dar departe de realitatea cunoscută (Ritterling 1924; Fabricius 1924; Blumlein 1941; Neselhauf 1936);
3. în lucrările speciale despre armata Imperiului, în schimb, prezentarea unităţiilor militare este tot mai clară
(Rowe/1937; Wagner 1938); 4. în lucrările generale despre provincia Dacia, imaginea graniţei prinde contur
(Panaitescu 1929; Daicoviciu 1938; 1945; Alfoldi 1937); repertoriile care ar fi trebuit să susţină astfel de istorii
au fost foarte slabe (Marţian 1920; 1921); 5. a apărut prima lucrare de sinteză privind istoria militară a provinciei
Dacia (Christescu 193 7), dar imaginea provinciei Dacia Porolissensis a fost foarte slab realizată, câteva probleme
ale limesului a promovat A Buday (Buday 1927; 1929); 6. cu diplomele militare apar primele elemente despre
armata Daciei Porolissensis (Detschew 1939; Szilagyi 1941); 7. dar datele în legătura cu trupele sunt lipsite de
precizări în legătură cu locul de staţionare; 8. au apărut primele rapoarte de săpătură; ele se caracterizează pe
accentul pus pe datele de planimetrie, stratigrafie generală şi mai puţin pe materialul arheologic. Unele din ele au
apărut apoi tardiv (Toth 1987; Ghergariu 1980).
c. în concluzie: 1. cercetarea limesului ca frontieră, nu a progresat prea mult: a) cercetările de la castre au
fost foarte puţine; au rămas nepublicate; b) rapoartele de săpătură nu s-au dovedit eficiente; c) nu s-a elaborat nici
o monografie de fortificaţie; d) deşi s-a lămurit faptul că C. Torma a exagerat, "teoria" zidului continuu de la
Someş la Crişul Repede (şi apoi până la Dunăre) a continuat să circule, atât în istoriografia noastră cât şi, mai ales,
în cea din străinătate; e) a apărut pentru prima dată o hartă cu sistemul defensiv al provinciei. 2. Datele despre
unităţiile militare din provincia nordică s-au îmbunătăţit considerabil, dar mai ales datorită cercetărilor făcute de
savanţi străini; 3. nu s-au îmbunătăţit datele în legatură cu cultura materială a soldatului roman; 4. au apărut
primele lucrări despre provincia Dacia în limbă străină, exprimând atât punctul de vedere al istoriografiei străine
cât şi al celei româneşti (Daicoviciu 1938; 1943; 1945).
m. Etapa postbelică ( 1945-1989) reprezintă o perioadă de cercetări desraşurate, de mari acumulări cantitative
şi calitative, de modernizare a metodelor de cercetare, de săpătură şi de publicare; o etapă de publicare intensă.
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a. cercetări de teren şi săpături arheologice. La castre de pe limes: Bologa (Gudea 1972; 1973; 1973a;
1974; 1975; 1976), Buciumi (Russu 1959; Macrea 1965; 1968; 1969; 1969a; 1969b; Gudea 1969; 1972a;
Landes 1979; Gudea-Landes 1980; 1981; 1984), Românaşi (Mitrofan 1962), Moigrad-Citeră (Rusu 1961),
Moigrad-Pomet (Moga 1950; Macrea 1958; 1961; 1962; Gudea 1980; 1980a; 1982; Gudea-Landes 1983; Gudea
1983; 1983a; 1986; 1986a; 1988; 1988a,· 1990), Tihău (Ferenczi 1957; Protase 1962), Căşei (/sac 1983a),
Ilişua (Protase 1981), Orheiul Bistriţei (Macrea 1967; Protase 1962a), Livezile (Protase 1968); la castre din
interior: Gherla (Protase 1964; 1965; 1983; Jungbert 1980), Gilău (Horedt 1952; Rusu 1956; 1959; 1984; /sac
1980; 1980a; 1981; 1983; 1983b), Turda(Crişan 1961; Hopârtean 1976; Bărbulescu 1978; 1982; 1984); cercetări
de suprafaţă şi săpături arheologice pe linia înaintată de turnuri a limesului (Frenczi 1959; 1967; 1967a; 1968;
1968a; 1969; 1969a; 1971; 1972; 1972a; 1973; 1973a; 1973b; 1974; 1974a; 1974b; 1974c; 1974d; 1974e;
1975; 1977; 1978; 1986; 1988; Dumitraşcu 1969; Bajusz-Tamba 1988; Gudea 1971; 1980; 1985; Vlassa 1962).
c. În publicaţii: 1. în lucrările generale despre Imperiul roman începe a fi delimitată mai clar provincia
Dacia şi chiar Dacia Porolissensis, deşi se menţin constant "abaterile" tradiţionale de la realitate; graniţa vestică
continuă să fie foarte curios prezentată (Altheim 1953; Salmon 1963; Millar 1966; Petit 1967); 2. în lucrările
referitoare la apărarea Imperiului datele sunt tot mai bune, însă persistă şi aici informaţiile vechi (Forni 1962;
Webster 1969; Lutwak 1978); mai bine delimitată apare armata provinciei, atât unită~ile luate individual cât şi
ansamblul armatei (Kraft 1951; Beneş 1970; 1978; Forni 1953; Parker 1968; Callies 1964; Saxer 1967; Radnoti
1959; Dobson 1978; Speide/1978; Holder 1980; Le Roux 1985,· Le Bohec 1989; Roxan 1973; 1978; 1985); 3.
în lucrările generale despre provincia Dacia imaginea limesului şi a armatei provincii lor este tot mai clar prezentat,
dar niciodată separat de provincii şi analizat ca atare (Macrea 1960; 1969; Romer 1969; Civilta 1970; TIR L 34);
4. au apărut primele lucrări destinate sistemului defensiv al provinciilor (luate separat sau împreună) (Szilaghyi
1943; 1946; Macrea 1957; 1967a; Daicoviciu 1969; Wade 1970; Gudea 1974; 1974b; 1975; 1977; 1977a;
1979; 1980; 1984; 1986; Cătăniciu 1981; 1990; Zahariade 1979; Vlădescu 1984); de fapt Şt. Ferenczi este
primul care a remarcat o apărare specifică provinciei Dacia Porolissensis; 5. au apărut primele lucrări dedicate
armatei provinciei (sau provinciilor): Macrea 1969; Daicoviciu 1953; 1957; 1970; Russu 1972; 1973; Beneş
1980; 1985; Gudea 1975; 1976; Protase 1962b; 1973; Garbsch 1989; Garbsch-Gudea 1990; Zahariade 1976;
1977); 6. au apărut primele lucrări special dedicate armatei provinciei Dacia Porolissensis (Daicoviciu 1961;
1964; 1970; Chifor 1973; Gudea 1977a; /sac 1977; Macrea 1964; Mocsy 1962; Protase 1972; Rus!m 1974); 7.
au apărut primele monografii româneşti de castre (Chirilă 1972a; Gudea 1989; Gudea 1989a; Bărbulescu 1987;
1994) lor li s-a adăugat şi încercarea lui E Toth de a prezenta Porolissum prin prisma săpăturilor din 1943 (Toth
1978); 8. au apărut studii privind anumite aspecte speciale ale cercetării castrelor, faza de pământ (Gudea 1978;
Hoge/1984): porţi (Alicu 1973), clădiri de comandament (Stanciu 1985), horrea (Petculescu 1987) şi chiar
propuneri de reconstituire grafică pentru unele castre ca: Buciumi (Landes 1979; Gudea-Landes 1980; GudeaLandes 1984), Moigrad (Gudea-Landes) şi Gilău (Diaconescu 1984); 9. numărul studiilor despre unităţi militare
sau a unor micromonografii de unităţi militare a crescut foarte mult, lămurind definitiv istoria unor astfel de
unităţi (Ardevan 1993; Bărbulescu 1975; 1987; Gudea 1972; 1972a; 1976; 1976a; 1977b; 1978; 1982; 1982a;
1982h; 1983; 1984; 1984a; 1984b,· ]sac 1979; 1983; 1987; Nemeti 1984; Petolescu 1973; 1975; Protase 1968;
1969; 1985; 1985a; Russu 1956; 1977; Wollmann 1972; 1974) ca şi studiile asupra unor diplome militare (Russu
1956; 1974; 1977; Lorincz 1984).
c. În concluzie: 1. cercetarea, şi drept urmare, cunoaşterea limesului provinciei porolissensis a progresat
foarte mult: a) au fost identificate prin cercetări aproape toate castrele; unele dintre ele au fost cercetate sistematic
şi destul de amplu (Buciumi, Bologa, Moigrad-Pomet, llişua, Gilău, Căşei, Turda); au rămas neidentificate numai
castrele de la Sutoru şi Romi ta; b) numărul rapoartelor de săpătură sistematice sau relativ sistematice a crescut
foarte mult; au apărut monografii de castre (singurele din şi pentru provinciile dacice); c) a fost cercetată sistematic
linia înaintată de turnuri pe graniţa de nord şi nord-vest; pe sectorul de nord-vest s-au facut săpături propriu-zise
(sau sondaje sistematice). Drept urmare cel puţin pe plan intern s-a lămurit definitiv faptul că linia înaintată a
limesului pe graniţa de nord-vest constă în turnuri şi fortificaţii mici (ultimele plasate numai în puncte de trecere),
iar în anumite porţiuni mai ameninţate, au fost construite baraje relativ scurte din val şi şanţ. În literatura din
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străinătate însă "teoria" graniţei de nord-vest şi vest a "Daciei" formată dintr-un zid continuu a rămas "în picioare",
pare de neclintit (Schallmayer 1995); d) sistemul defensiv al provinciei a apărut pentru întâia oară cu fortificaţiile

prezentate numerotat, impunând o anumită ordine în prezentarea şi organizarea lui.
2. Datele în legătură cu armata provinciei şi cu unităţile militare s-au îmbunătăţit radical; aproape toate
unităţile militare au fost restudiate şi parţial micromonografiate; de data aceasta contribuţia autorilor români a
fost decisivă.
3. Datele în legătură cu cultura materială a soldatului roman din Dacia Porolissensis s-au îmbunătăţit simţitor,
ca şi cele în legătură cu armamentul şi echipamentul lui. Se poate astăzi afirma că în castre şi pe lângă castre s-a
dezvoltat o cultură materială de tip occidental, originară din occident şi dezvoltându-se paralel şi chiar mai mult
decât cea din locurile unde a fost adusă.
4. Numeroase lucrări în legătură cu castrele, cu limesul şi cu unităţile militare ale provinciei, aspecte de
cultură materială militară au apărut în limbi străine (mărind accesul la cercetările româneşti) şi chiar in străinătate.
Din păcate în literatura românească de specialitate a continuat să persiste o terminologie depăşită privind
castrul şi elementele lui şi interpretări înguste ale termenului "limes". Pentru prea mulţi contribuitori la problemă
(şi în special pentru cei "ocazionali", limesul a rămas fie numai linia înaintată de turnuri de pândă şi semnalizare,
fie nu mei porţiunile de zid· sau val de pe graniţă. Dacă cercetătorilor străini li se poate reproşa că în redarea
graniţei de vest a Daci ei au rămas influenţaţi de literatura romantică veche, celor români, care persistă în a înţelege
greşit termenul de "limes" nu le putem reproşa decât ignoranţa.
IV. Etapa IV postrevolutionară (1989-1997). Este o perioadă de tranziţie. Pentru că ideologia comunistă
şi subramificaţiile ei istorice (tracomania, dacomania, etc) au atins prea puţin acest domeniu, libertatea de exprimare
obţinută prin revoluţie nu a adus încă prea multe noutăţi în cercetarea limesului. În schimb această perioadă se
caracterizează printr-o lipsă totală de orientare în arheologia epocii romane. Această lipsă se grefează pe o scădere
parţială a fondurilor de cercetare, pe o reducere drastică a posibilită~lor de publicare, pe îngustarea tot mai accentuată
a relaţiilor de schimb cu ţările dezvoltate.
Cercetarea limesului în România a fost afectată şi de "mutarea" interesului istoriografiei de epocă romană
din Europa de Vest de la cercetarea limesului spre aceea a aşezărilor civile a castrelor, a aşezărilor rurale, a
fermelor agricole, etc.
a. cercetări de teren şi săpături arheologice la castre de pe limes: Moigrad-Pomet (Gudea 1992a; 1994),
Ilişua (Protase 1995), Căşei (/sac 1995) Românaşi (Tamba 1997), Romita (Matei-Bajusz 1997), Ti hău (Opreanu
1997); la castre din interior: Turda (Bărbulescu 1997); pe linia avansată a limesului (Matei 1996; 1997).
b. in publicaţii: 1-2. În perioada la care ne referim nu au apărut lucrări de sinteză în legătură cu Imperiul
Roman şi nici cu defensiva lui; 3. în lucrările generale privind provincia Dacia, datele în legătură cu sistemul
defensiv şi armata au fost prezentate foarte succint, dar destul de exact (Peto/escu 1995; Petolescu 1997); o
relatare externă, dar cu caracter "excursionist" a sistemului defensiv dacic (Schallmayer 1995), a păstrat din
păcate multe din ipotezele şi cunoştiinţele vechi, inclusiv cele privitoare la graniţa de vest, care e prezentată ca un
"zid" de la Someş până la Dunăre, în schimb studiul asupra beneficiarilor din Dacia a fost de bun augur (Schallmayer
1990); 4. lucrările speciale dedicate sistemului defensiv au devenit tot mai detailate; în afară de prezentarea
sistematică a evoluţiei cercetărilor (Gudea 1992; 1994a; 1997a) au apărut încercări de a prezenta sistemul în
diferitele lui faze (Cătăniciu 1993; Protase 1995) şi, în fine, a apărut şi prima încercare sistematică de monografiere
a sistemului defensiv dacic (Gudea 1997); a apărut chiar şi o încercare de prezentare a graniţei de vest a Daciei
Porolissensis din punct de vedere al circulaţiei monetare (Bârliba 1996); a apărut şi o monografie de fortificaţie
de graniţă (Gudea 1996); 5.în ce priveşte armata s-a făcut din nou o trecere în revistă a tuturor trupelor auxiliare,
dar din păcate în aceleşi stil învechit şi puţin explicit moştenit din perioadele anterioare (Petolescu 1995a; 1995b;
1996; Gudea 1996; 1997); 6. a continuat publicarea unor studii şi micromonografii despre diferite unităţi militare
(Gudea 1995a; 1997; Benea 1997; /sac 1991; 1992; 1993); s-au discutat diverse probleme în legătură cu armata
(Nemeti 1993; 1993a), cu beneficiari consulari (Opreanu 1994), activităţi ale soldaţilor (Gudea 1997 ed.l; Gudea
1997 ed. 2), diplome militare (Garbsch 1991; Garbsch-Gudea 1992; Eck 1994; Petolescu 1973; Gudea 1996a);
7 au apărut chiar şi câteva micromonografii de castre (Gudea 1997; 1997a; 1997b; Bărbulescu 1997; /sac 1997;

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

RE11STA BISTRJŢEI XIV

364

Matei-Bajusz 1997; Protase 1997); 8. au continuat să fie publicate şi probleme speciale ale cercetării castrelor:
praetoria (/sac 1994), faza de pământ a castrelor (Hii.ge/1984); 9. a apărut prima lucrare monografică dedicată
liniei înaintate a limesului în sectorul de nord-vest (Gudea 1997/).
c. În concluzie: 1. cercetarea limesului a continuat, dar cota de interes pentru această temă a scăzut; a. un
interes special au început să capete cercetările la aşezările civile ale castrelor (Moigrad-Pomet, Căşei, Gilău, etc.)
tot ca urmare a curentului venit din vestul Europei; b. la numeroase castre cercetate în perioada anterioară (Bologa,
Buciumi, Românaşi, Moigrad-Pomet, Tihău) cercetările au fost abandonate; numărul celor care şi-au realizat
cercetările este mult mai mic (Căşei, Ilişua, Turda); c. numărul rapoartelor sistematice de săpătură a tot scăzut,
calitatea lor fiind tot mai slabă, se poate chiar spune că au fost abandonate şi ele; d. cercetarea liniei avansate a
limesului a fost aproape abandonată. Doar pregătirile pentru cel de al XVII-lea congres allimesului (care a şi avut
loc la Zalău în septembrie 1997) au mai înviorat puţin atmosfera, făcând să fie efectuate săpături de control la
câteva castre (Românaşi, Romita, Tihău) cercetate într-o etapă mai timpurie sau chiar necercetate, să fie vizitate şi
curăţate castrele lăsate în părăsire (Buciumi, Moigrad-Pomet, Gilău). Cu acest prilej au fost publicate mai sus
amintitele micromonografii (vezi mai sus), câteva lucrări despre unităţi militare din Dacia Porolissensis şi în
general despre armata din Dacia (Gudea 199 7 ed 1) şi lucrări referitoare la cultura materială a soldatului roamn
din .provinciile dacice Gudea 199 7 ed. 2).
Concluzii generale:
1. Cercetarea limesului provinciei (în cadrul general al sistemului defensiv al proviniilor dacice şi a armatei
romane) a jucat un rol important în cunoaşterea istoriei provinciei Dacia Porolissensis: a. a permis precizări
importante privind limitele provinciei spre vest, nord-vest şi nord; b. s-au putut presupune chiar şi limitele sferei
de influenţă romane în afara graniţelor spre vest; c. a permis stabilirea formei de organizare a sistemului defensiv
al provinciei şi capacitatea lui de a asigura pacea romană; d. s-a reuşit parţial chiar şi atenuarea sau eliminarea
unor teorii fanteziste, romantice privind caracterul şi forma graniţei de nord-vest. Se poate afirma fără teama dea greşi că în aceşti ani arheologii români din Dacia Porolissensis 11! au reuşit să apropie standardul cunoaşterii
limesului provinciei de nivelul cunoscut pentru limesul provinciilor bine cercetate din vestul Europei (Britannia,
Germania).
2. Pe planul istoriei militare în general, rezultatele sunt deosebit de importante: a. pentru întâia oară în
cadrul provinciilor dacice s-a putut stabili mai exact structura apărării la graniţe; b. s-a putut delimita chiar şi un
specific al apărării provinciei Porolissensis, influenţat atât de poziţia sa geografică, cât şi de relieful zonei; c. s-au
eliminat. anumite neclarităţi în legătură cu istoria armatei provinciale, prin cercetări repetate asupra unităţilor
militare.
. 3. Urmările acestor cercetări de istorie militară pentru istoria provinciei au fost deosebite (mai ales în
condiţii când nu există aproape cercetări în aşezări!e rurale sau urbane ale provinciei): a. imaginea istoriei epocii
romane a căpătat un contur mai precis; 1:1. se po~te spune că din punct de vedere militar au fost asigurate toate
condiţiile pentru ca viaţa romană din provincie să se desfăşoare netulburată. Chiar şi imaginea "războaielor
marcomanice", imagine hiperbolizată până la limite în istoriografie, a căpătat un alt contur prin prisma cunoştinţelor
obţinute prin cercetarea castrelor; c. un limes atât de puternic, atât de bine organizat sugerează însă că în spatele
lui s-a aflat o structură economică puternică care îl susţine; nu poate fi vorba decât de o provincie bogată şi
puternică, prosperă; d. nu ştim aproape nimic despre acestă provincie (civilă); dar prosperitatea şi bogăţia ei par
a rei eşi şi din aspectul specific, foarte variat şi bogat al culturii materiale din castre. Obiectele de lux din ceramică,
bronz, fier, sticlă, piatră toate produse local, indică un caracter occidental puternic atât prin origine cât şi, mai
ales, prin felul în care au evoluat; e. relaţiile speciale ale zonei de graniţă de aici (mai ales sectorul de nord-vest)
cu barbarii, a facut ca această cultură materială să pătrundă adânc şi în lumea barbară, să influenţeze cultura
materială de acolo. Nu e mai puţin adevărat că au fost identificate şi influenţe barbare în cultura materială din
lumea romană, şi mai ales în castre.
Au existat deci toate condiţiile economite, politice şi militare pentru ca în acestă provincie (Dacia
Porolissensis) să se realizeze simbioza etnică daca-romană, dând naştere unei romanităţi puternice clar definite
social, etnic şi lingvistic.
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F. Altheim, Le declin du monde antique. Examen des causes de la decadence. Le monde
extraromain. L'Empire romain, Paris 1953.
L. Homo, L'Empire Romain. Le gouvernement du monde. La defense du monde.
L'Explotation du monde, Paris 1925.
L. Homo, Le Haut Empire (Histoire ancienne. Troisieme partie. Histoire romaine III),
Paris 1933.
R.P. Longden, Jhe wars of Traian, in CAH XI, 1936, p 223-235.
F. Millar (with D. Berciu, R.N. Frye, G. Kossach ant T. Talbot-Rice), The Roman
Empire and its neighbours, London 1966.
P. Petit, La pai.x romaine, Paris 1967.
E.T. Salmon, A history ofthe Roman Worldfrom 30 B.C. toA.D. 138, London 1963.
Tabu/a Imperii Romani. L 34 (Aquincum-Sarmizegetusa-Sirmium), Budapest 1968.
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II.

legătură

generale În

legătură

cu apărarea Imperiului Roman cu date despre

apărarea şi

armata Daciei Porolissensis

Fabricius 1924
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E. Fabricius, limes, in RE XIII, 1924, col 641-645.
G. Forni, limes, in Dizinario Epigrafico IV, 1959-1962, 1269-1274.
E.M. Luttwak, The grand !i'trategy of the Roman Empire from first Century A.D. to
the third, Baltimore, Maryland 1978.
generale În legătură cu provinciile dacice, repertorii

I.H. Crişan-M. Bărbulescu-E. Chirilă- V Vasiliev-1.. Winkler, Repertoriul arheologic
a/judeţului Cluj, Cluj-Napoca 1992.
Civilta romana in Romania, Roma 1970.
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucarest 1938.
C. Daicoviciu, La Transilvania nelle antichite, Bucarest 1943.
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucarest 1945.
C. Goos, Chronik der archiiologischen Funde Siebenbiirgens, Hermannstadt 1976.
J. Jung, Fasten der Provinz Dazien mit Beitriige zur romischen Verwaltungsgeschichte,
Innsbruck, 1894.
M. Macrea-D. Tudor, Dacia În timpul stăpânirii romane, in Istoria României 1, 1960,
p 345-467.
M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti 1969.
1. Marţian, Archăologisch-prăhistorischen Repertorium fiir Siebenbiirgen, in
Mitteilungen der Antropologischen Geselschaft in Wien XXXIX, Heft VI, 1909, p
322-358.
1. Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa 1920.
1. Marţian, Urme din războaiele romanilor cu dacii, Cluj 1921.
Al. Matei, Repertoriul de descoperiri de epocă romană din judeţul Sălaj, in Acta MP
III, 1979, p 121-136.
J.F. Neigebaur, Dacien aus den Uberresten des klassischenA/terthums mit besonderer
Riicksicht aufSiebenbiirgen. Topographisch zusamenge.'ttellt von ... , Kronstadt 1851.
V Lazăr, Repertoriul arheologic aljudeţului Mureş, Târgu-Mureş 1997.
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C. C. Petolescu, Evolution des strnctures politiques el administratives de la Dacie romaine,
in Acta Centri Historiae. Te"a Antiqua Balcanica II, Sofia 1987, p 265-267.
C.C. Petolescu, Scurtă istorie a Daciei Romane, Bucureşti 1995.
Romer in Rumiinien. Ausstellung des Romisch-Germanischen Museum Koln und des
Historischen Museums Cluj, Kăln 1969.
E. Schalmayer et alii, Von den Agri Decumates zum Limes dacicus, Bad Homburg
1995.
C. Torma, Ada/ek eszaknyugati Dacia fold-es helyiratahoz, Pesten 1863.
D. Tudor, Oraşe, târguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti 1968.
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Sectorul frontierei romane din nord-vestul Daciei Poro/issensis
şi datele numismatice, in Acta MP XX, 1996, p 75-85.
I. Bogdan-Cătăniciu, Evolution ofthe system ofdefence works in Roman Dacia, Oxford
1981.
I. Bogdan-Cătăniciu, Quelques considerations sur le limes de Dacie, in Limes 14
Carnuntum 1986 (1990), p 805-826.
I. Bogdan-Cătăniciu, Fortifications de terre trajanes en Dacie el dans le nord de la
Mesie Injerieure, in ActaMN 26-30, 1/1, 1989-1993, p 49-66.
C. Daicoviciu, Asupra unor lucrări în legătură cu Dacia, in AISC IV, 1941-194 3, p 319.
C. Daicoviciu, Die politisch-militărische und administrative Einrichtung Daciens, in
Romer in Rumiinien. Ausstellung des Rămisch-Germanischen Museums Kăln und
des Historischen Museums Cluj, Koln, 1969, p 36-41.
A von Domaszewski, Zur Geschichte der romischen Provinzialverwaltung.IV Dacia,
in Rheinisches Museum, 48, 1883, p 240-242.
N. Gudea, Sistemul defensiv al Daciei romane. Stadiul actual al cercetărilor, in Apulum
XII, 1974, p 182-193.
N. Gudea, Das Verteidiggungssystem des romischen Dacien. Der heutige Stand der
Forschung, inSJ31, 1974, p41-49.
N. Gudea, Sistemul defensiv al Daciei romane. Câteva observaţii în legătură cu faza
de pământ a castrelor, in AIIA XVIII, 1975, p 71-87.
N. Gudea, Limesul Daciei traiana de la Traianus la Aurelianus, in ActaMP 1, 1977, p
97-114.
N. Gudea, Der Limes Dakiens und die Verteidigung der obermoesischen Donaulinie
van Trajan bis Aurelian, in ANRWII, 6, 1977, p 849-887.
N. Gudea, The defensive system of Roman Dacia, in Britannia X, 1979, p 63-87.
N. Gudea, Recent research on the limes of Roman Dacia, in Limes 12 Stirling 1979
(1980), p 799-814.
N. Gudea, Cercetări arheologice efectuate între anii 1979-1983 pe limesul celor trei
Dacii şi al provincii/ar cu graniţe învecinate Moesia Superior şi Moesia Inferior, in
AIIA XXV, 1983-1984, p 499-527.
N. Gudea, Bericht iiber die zwischen 1979-1982 am Limes der drei Dakien und
benachbarten Provinzen Moesia Superior und Moesia Inferior durchgefiirthen
archăologischen Forschungen, in Limes 13 Aalen 1983 (1986), p 477-497.
N. Gudea, Archăologische Forschungen auf den Limes der drei dakische Provinzen
und aufden Grenzen der Benachbarten Provinzen Moesia Superior und Moesia Inferior
zwischen den Jahren I983-1988, in EphNap Il, 1992, p 69-94.
V
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N. Gudea, Dacia Porolissensis pe timpul războaielor marcomanice, in ActaMP XVIII,
1994, p 69-73.
N. Gudea, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Mainz 1997.
Sonderheft aus Jahrb RGZM 44, 1997.
N. Gudea, Die Verteidigung der Provinz Dacia Porolissensis zwischen Mauersperre
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P. Kirăly, Dacia provincia Augusti, in Nagy Becskerek I-II, 1893-1894.
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ActaMP III, 1979, p 121-136.
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Daco-romane, Cluj-Napoca 1995, p 340-346.
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88-97.
C. Torma, R6mai nyomok crdely eszaki reszeben, in EME 1, 1859-1961, 37-38.
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Gudea 1996
Gudea 1997c
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M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V-a Macedonica şi
castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca 1987.
M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografie, Turda 1994.
M. Bărbulescu, Das Legionslager von Potaissa 1 Castrul de legiune de la Potaiua,
Zalău 1997.
E. Chirilă-N. Gudea- V Lucăcel-C. Pop, Castrul roman de la Buciumi, Cluj 1972
E. Chirilă-N. Gudea- V Lucăcel-C. Pop, Das Romerlager von Buciumi, Cluj 1972.
N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a
Imperiului Roman./. Săpături şi cercetări arheologice până în 1977, Zalău 1989.
N. Gudea, Porolissum. Der Schlusstein des Verteidigungssystem der Provinz Dacia
Porolissensis, Marburg 1989.
N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a
Imperiului Roman.//. Vama romană. Monografie arheologică, Cluj-Napoca 1996.
N. Gudea, Das Rbmergrenzkastell von Bologa 1 Castrul roman de la Bologa, Zalău
1997.
N. Gudea, Das Romergrenzkastell von Buciumil Castrul roman de la Buciumi, Zalău
1997
N. Gudea, Das Romergrenzkastell von Moigrad-Pomet=Porolissum 11 Castrul roman
de pe vârful dealului Pomet-Moigrad = Porolissum1, Zalău 1997.
D. Isac, Die Ala- und Kohortenkastell von Gilău 1 Castrele de ala şi cohorta de la
Gilău, Zalău 1997.
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D. Protase-C. Gaiu-G. Marinescu, Castrul roman de la flişua, Bistriţa 1997.
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E. T6th, Porolissum. Das Castellum in MoigradAusgrabungen von A. Radnoti 1943,
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N. Gudea- E.Chirilă- V.Lucăcel- C.Pop, Castrul roman de la Buciumui Oud Sălaj)
1963-1968, inActaMNVI, 1969, p 149-155.
N. Gudea, Castrul roman de la Bologa. Săpăturile din anul 1968, in Apulum X, 1972,
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N. Gudea- E. Chirilă- V.Lucăcel- C.Pop, Castrul roman de la Buciumi, Cluj 1972.
N. Gudea- E.Chirilă, Şantierul erheologic Bologa. Săpăturile din anul 1967, in Materiale
X, 1973, p 85-96.
N. Gudea, Date noi despre castrul roman de la Bologa. Săpăturile din anul 1969, in
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N. Gudea, Castrul roman de la Bologa. Săpăturile din anul 1970, in SMMIM 6, 1974,
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N. Gudea, Das Rămerlager van Bologa. Zur dakischen Tonware in den Militărlager
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N. Gudea, Materiale arheologice din castrul roman de la Bologa, in Apulum XIV,
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restaurare şi conservare executate la Porolissum în anul 1979, in Materiale-Tulcea
1980, p 286-288.
N. Gudea- E. Chirilă- V.Lucăcel- Al. V. Matei, Raport prelimiar în legătură cu cercetările
arheologice de la Moigrad în anii 1977-1979, in ActaMP IV, 1980, p 81-104.
N. Gudea- A Landes, Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului de la Buciumi.
II. Principia, inActaMPIV, 1980, p 212-217.
N. Gudea- A Landes, Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului de la Buciumi.
III. Bărăcile, in ActaMPV, 1981, p 247-272.
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Hopârtean 1976
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N. Gudea, În legătură cu o carte despre Porolissum. Note critice privitoare la lucrarea
lui E. T6th "Porolissum. Das Castellum in Moigrad Ausgrabungen von A, Radn6ti
1943", inActaMPVI, 1982, p 81-91.
N. Gudea- A. Landes, Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la
Pomet. !. Clădirea comandamentului, in ActaMP VII, 1983, p 159-180.
N. Gudea- E.Chirilă- St.Bajusz, Săpăturile arheologice executate la Moigrad
(Porolissum).I. Castrul de pe Pomet, in Materiale-Braşov 1981(1983), p 285-288.
N. Gudea- A. Landes, Castrul roman de la Buciumi. Propuneri pentru o reconstituire
grafică. /-IV, inActaMPVIII, 1984, p 165-209.
N. Gudea- E.Chirilă- AI.VMatei- St.Bajusz- D. Tamba, Raport În legătură cu cercetările
arheologice efectuate în anii 1983-1985 La Moigrad (Porolissum), in ActaMP X, 1986,
p118-158.
N. Gudea Porolissum. Municipium Septimium Porolissensium, Bucureşti 1986.
N. Gudea- E.Chirilă- AI.V.Matei- St.Bajusz- 1. Moţu- C.Stoica, Raport preliminar În
legătură cu săpăturile arheologice şi lucrările de restaurare şi conservare executate în
complexuldaco-romanPorolissum în anii 1986-1987, inActaMPXI, 1987, p 147-174.
N. Gudea, Porolissum - cheia de boltă a apărării Daciei Porolissensis, in ActaMP
XII, 1988, p 195-214.
N. Gudea, Porolissum- Schlussstein der Verteidigung Dakiens, in Limes 14 Carnuntum
1986 (1990), p 833-842.
N. Gudea- E.Chirilă- Al.V.Matei- St.Bajusz- D. Tamba, Raport preliminar privind
săpăturile arheologice şi lucrările de restaurare executate la Porolissum În anii 19881991, inActaMPXVI, 1992, p 143-184.
N. Gudea- Al. V Matei- St.Bajusz- D.Tamba- H.Pop, Raport preliminar privind săpături le
arheologice şi lucrările de restaurare executate la Porolissum În anii 1992-1993, in
ActaMPXVIII, 1994, p 112-133.
A. Hopârtean, Topografia castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa şi a zonelor
Învecinate, in Marisia VI, 1976, p 101-115.
K. Horedt, Şantierul ,,Aşezări slave În regiunile Cluj şi Mureş". Gilău, in SCIV III,
1952, p 311-354.
P. Hiigel, Consideraţii asupra fazei de pământ a castrelor din Dacia Porolissensis, tn
Comunicări ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Istorie, Il, Cluj-Napoca, 1984, p 314.
D. Isac- AI.Diaconescu- C.Opreanu, Săpăturile arheologice in castrul roman de la
Căşei. Campaniile 1976-1979, in Potaissa Il, 1980, p 29-47.
D. Isac, Castrul roman de la Gilău Oud Cluj), in Materiale-Tulcea 1980, p 292-297.
D. Isac- AI.Diaconescu- C.Opreanu, Porta principalis dextra a castrului de la Gilău,
inActaMNXVIII, 1981, p 85-97.
D. Isac- AI.Diaconescu- C.Opreanu, Castrul roman de la Gilău, in Materiale-Braşov
1981 (1983), p 293-296.
D. Isac- I.Piso- AI.Diaconescu- C.Opreanu, Castrul roman de la Căşei, in MaterialeBraşov 1981 (1983), p 287.
D. Isac- AI.Diaconescu- C.Opreanu, Principia castrului de la Gilău, in ActaMN XX,
1983, p 85-101.
D. Isac- P. Hogel- D. Andreica, Praetoria in dakischen Milităranlangen, in SJ 47,
1994, p 40-64.
D. Isac- A Isac, Cronica săpăturilor arheologice. Căşeiu. Campania anului 1994,
Cluj-Napoca 1995, p 18-19.
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B. Jungbert- C.Pop- I.Chifor, Săpăturile de la Gherla, in Materiale-Tulcea 1980, p
661-667.
A. Landes, Propuneri pentru o reconstituire a castrului roman de la Buciumi. 1.
Elementele incintei, in ActaMP III, 1979, p 411-425.
M. Macrea, Castrul roman de la Bologa. Săpăturile din vara anului 1938, in ACMIT
IV, 1932-1938, p 195-233.
M. Macrea, Scavi e rinvenimenti nel1958m a Porolissum-Moigrad, in FA XIII, 1960,
p 360-366.
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M. Macrea- D.Protase- M.Rusu, Şantierul arheologic Porolissum, in Materiale VII,
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M. Macrea- D. Protase- M.Rusu- I.Winkler, Şantierul arheologic Porolissum, in
Materiale VII, 1962, p 485-504.
M. Macrea-V.Lucăcel- E.Chirilă- C.Pop, Castrul roman de la Buciumi, in RevMuz II,
1965, p 434.
M. Macrea- D. Protase- Şt.Dănilă, Castrul roman de la Orheiul Bistriţei, in SCIV 18,
1, 1967, p 113-121.
M. Macrea, Buciumi, castra romana, in FA XVIII-XIX, 1968, p 728.
M. Macrea- E.Chirilă- V Lucăcel- N.Gudea- C.Pop, Castrul roman de la Buciumi,jud.
Sălaj. Săpăturile din anii 1963-1968, inActaMNVI, 1969, 149-157.
M. Macrea- E.Chirilă- VLucăcel- N.Gudea- C.Pop, O inscripţie din pretoriu! castrului
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M. Macrea- E.Chirilă- VLucăcel- N.Gudea- C.Pop, Castrul roman de la Buciumi, in
SCSMI 1, Bucureşti 1970, p 396-417.
1. Mitrofan, Şantierul arheologic Porolissum. Castrul roman de la Românaşi, in
Materiale VIII, 1962, p 499-501.
M. Moga, Traiul populaţiei daca-romane şi barbare la graniţa de vest a Daciei, in
SCIVI, 1, 1950, p 313-335.
Al.V.Matei- I.Bajusz, Castrul roman de la Romita 1 Das Romergrenzkastell von
Romita-Certiae, Zalău, 1997.
C. Opreanu, Raport de săpătură 'flhău 1997 Mss.
J. Ornstein, Die romische Nieder/assung bei SzamosujV«r, in ArchErt XIV, 1891, p
168-188.
J. Ornstein, Die Westgrenze Dakiens, in JOA/3, 1900, Bbl. 219-220.
J. Omstein, A Szamosujvari romei castellum asattisi.rrol, in ArchErt XXVI, 1902, p 76-78.
J. Omstein, Jelentes a Szamosujvari melleti r6mai castellum keleti olda!anak asatasarol,
in A Szolnok-Doboka varmegye terteneti, iradalmi es etnographiai tl.trsu/at 3-dik
evkonyve, Dees, 1902, p 3-11.
J. Ornstein, Ausgrabungen bei Szamosujvar, in JOAI VI, 1903, Bbl. 109-113.
E. Orosz, Jelentes a Szamosujvari romai castellum praetoriumahak asatasarol,
Szamosujvâ.r 1907.
E. Orosz, A Szamosujvari r6mai castellum praetoriumahak asatasarol, in ArchErt
XXIX, 1909, p 258-269.
Em. Panaitescu, Le limes dacique. Nouvelles jouilles et nouveaux resultats, in BSH
XV, 1929 (Sonderheft).
Em. Panaitescu, Castrul roman de la Căşei. Din cercetările nouă, in ACMIT, 1929, p
321-342.
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D. Protase, Şantierul arheologic Porolissum. Castrul roman de la Tihău, in Materiale
VIII, p 19-62, p 384-396.
D. Protase, Orhei, Scavi in un castra romana, in FA XIV, 1962, p 385.
D. Protase, Descoperiri arheologice la Gherla, in ProblMuz, 1964, p 177-181.
D. Protase, Descoperiri recente în castrul roman de la Gherla, in StCL VII, 1965, p 490.
D. Protase- Şt.Dănilă, Un castru roman de pământ la Livezile pe graniţa de nord a
Daciei, inSCIV19, 3,1968, p 531-540.
D. Protase- G.Marinescu- C. Gaiu, Cercetările arheologice în castrul roman de la llişua
(jud. Bistriţa-Năsăud), in Materiale-Braşov 1981 (1983), p 289-298.
D. Protase- R.Ardevan, Săpăturile de salvare de la Gherla, in Materiale-Braşov 1981
(1983), p 299-303.
D. Protase, Castrul roman de la Tihău (jud. Sălaj), in EphNap IV, 1994, p 75-101.
D. Protase- C. Gaiu, flişua. Cronica săpăturilor arheologice. Campania 1994, ClujNapoca 1995, 6.
M. Rusu, Cercetări arheologice la Gilău, in Materiale Il, 1956, p 687-716.
M. Rusu, Şantierul arheologic Gilău, in Materiale V, 1959, p 453-459.
M. Rusu, Şantierul arheologic Porolissum. Castrul roman de pe dealul Citera, in
Materiale VII, 1961, p 374-376.
1.1. Russu, Castrul şi garnizoana romană de la Buciumi (raion Zalău). Contribuţii la
istoria militară a Daciei, in SCIV X, 2, 1959, p 305-319.
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Ferenczi 1967
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1. Bajusz- D.Tamba, Contribuţii la topografia arheologică a văii Someşului. Sectorul
Căpâlna-Jibou, inActaMPXII, 1988, p 91-120.
A Buday, Vannak-e limes maradvanyok aMsezesen?, in DolgCluj III, 1912, p 107-118.
A Buday, Limes maradvanyok porolissum kărnyeken, in DolgCluj V, 1914, p 95-108.
A Buday, Vitas kerdesek. 1. Limesproblemak 1 Streitfragen. 1. Limesproblemen, in
DolgSzeged III, 1927, p 126-127, p 137-138.
A Buday, Ma magyarfăldi limeskutatasok, in ArchErt XLVII, 1929, p 58-67.
C. Daicoviciu, În jurul unor probleme din Dacia romană II. Există un limes dacicus în
Munţii Meseşului?, in AISC III, 1933-1935 (1936), p 254-256, 303.
S. Dumitraşcu, Contribuţii la cunoaşterea graniţei de vest a Dac iei romane, in ActaMN
VI, 1969, p 483-391.
1. Ferenczi, Regeszeti megfigyelesek a limes dacicus eszaknyugati szakaszan, in ErdMuz
XLI, 1941, p 189-214.
1. Ferenczi, Contribuţii la problema limesului de vest a Daciei, in SCIV X, 2, 1959, p
337-350.
1. Ferenczi, Die Erjorschung des dakischen Limes auj den Hăhen des Meseşgebirge, in
Dacia XI, 1967, p 143-162.
1. Ferenczi, Le systeme etle caractere du soi-disant limes dacicus, in The resumees of
papers read at the '? International Congress of Roman Frontier Studies, Tel Aviv
1967.
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1. Ferenczi, Observaţii cu privire la sistemul şi caracterul aşa-zisului limes dacicus, in
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1. Ferenczi, Ricerche intorno allimes dacico longo di cresta dei Monti Meseş, in FA
XVIII, XIX, 1968, p 715-716.
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St. Ferenczi, Zur Verteidigung der Nordgrenze der Provinz Dazien, in Limes 8 Cardiff
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1. Ferenczi, Contribuţii la cunoaşterea sistemului de apărare roman de pe cursul
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507-530.
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N. Gudea, Contribuţii la istoria militară a Daciei Porolissensis. Linia înaintată de
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DACIA
POROLISSENSIS 1. ..
..
1
BEITRAGE ZU EINER BIBLIOGRAPHIE DER MILITARGESCHICHTE UND
ZU EINER FORSCHUNGSGESCHICHTE
(Zusammenfassung)
Die Arbeit erăffnet eine Reihe von Studien mit bibliographischen und analytischem Charakter, deren Zweck
es ist, einer kunftigen Geschichte der Provinz Dacia Porolissensis zugrundezuliegen.
Es wird eine thematisch unterteilte Bibliographie der Militărgeschichte der Provinz geboten. Die Angaben
zur Organisierung der Verteidigung wurden in 11 Abschnitten dargestellt: 1. Arbeiten zur allgemeinen Geschichte
des Rămischen Reiches; 2. allgemeine Arbeiten zur Militărgeschichte; 3. allgemeine Arbeiten zur Geschichte der
dakisch~n Provinzen; 4. spezielle Arbeiten zur Verteidigung der Provinz Dakien; 5. Kastellmonographien; 6.
Berichte zu Grabungen, die in den Kastellen der Provinz durchgefort wurden; 7. Untersuchungen im Gelănde und
archăologische Grabungen auf der vorgerockten Linie der Wacht- und Signaltorme; 8. Arbeiten ober die Armee
des Rămischen Reiches; 9 Arbeiten zur Armee der Donau-und der dakischen Provinzen; 10. Arbeiten ober die
Armee der Provinz Dacia Porolissensis; 11. monigraphische Arbeiten ober Milităreinheiten in der Provinz.
Aufgrund dieser Bibliogtaphie stellte der Verfasser eine Geschichte der Forschungen von deren Anfang bis
ins Jahr 1997 auf, wobei auch mengenmăbige, qualitative und thematische Entwicklung der historischen Literatur
dargestellt wird, zusammen mit einigen Bemerkungen zur Militărgeschichte der Provinz.
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Danach skizziert der Autor die wichtigsten Kapitel der konftigen Geschichte der Provinz Dacia Porolissensis,
mit sehr kurzen Kommentaren zu jedem Kapitel, mit der Ausnahme des Kapitels zur Milit-,rgeschichte, der
umfassender ist.
Die forgenden Studien sind nach demselben Schema organisiert: eine Bibliographie des jeweiligen Bereiches
(Verwaltung, Wirtschaftsgeschichte, Bevolkerung, Religion, usw.), Forschungsgeschichte und der Bereich selbst,
ausfohrlich dargestellt und analysiert.
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Vestigii feudale timpurii
din
nord-estul Transilvaniei
Corneliu GAIU

Reperele arheologice, pe baza cărora să poată fi reconstituit habitatul din spaţiul intracarpatic în secolele
VII - X, erau până de curând în nord-estul Transilvaniei, limitate la câteva descoperiri întâmplătoare sau nesigure.
O reevaluare a acestei situaţii este posibilă datorită numărului sensibil sporit, chiar dacă nu suficient, al cercetărilor
şi descoperirilor, doar parţial introduse în circuitul ştiinţific.
Investigaţia noastră cuprinde bazinul Someşului Mare şi zona interfluviului Someş - Mureş, respectiv
teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud. Relativa izolare a zonei a creat şi pentru această perioadă premisele unei
evoluţii relativ atipice şi un conservatorism subliniat de modestia descoperirilor.
Avem în vedere, în acest context, prezentarea rezultatelor unor sondaje arheologice sau cercetări orientate
pe această perioadă, dar şi semnalarea siturilor cunoscute, până la această dată, prin descoperiri de suprafaţă.
CATALOGUL DESCOPERIRILOR
1. ARCALIA (corn. Şieu-Măgheruş, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Movilă".
Aşezare situată la aproximativ 0,7 km sud-est de sat în stânga şoselei Sărăţel-Arcalia, pe terasa a doua a
râului Şieu. De pe arătură au fost adunate fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului şi pereţi de oale din
pastă nisipoasă decorate cu benzi de linii în val specifice secolelor VIII- IX.
Cercetări de teren G. Marinescu şi C. Gaiu.
2. ARCHIUD (corn. Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Fundătura".
Punct situat la sud-est de sat pe pantele cu expunere sudică de pe malul drept al pârâului Fundăturii. Cercetările
arheologice intreprinse de D. Protase şi Şt. Dănilă în anii 1961, 1963-1966 şi C. Gaiu în 1990, au evidenţiat
existenţa unor locuiri din neolitic, epoca bronzului, Lat~ ne, epoca romană, postromană, sec. VII-VIII, XI-XII şi
feudală târzie.
(D. Popescu, SCIVXIII, 1, 1962, p 206; idem, SCIV 15, 1964,4, p 559; idem, SCIV 16, 1965, 3, p 601;
idem, SCIV 17, 1966,4, p 721; Şt. Dănilă, F/3, 1974, p 458, 461-463).
Stratul de cultură, uniform, cu o grosime de 40-60 cm, nu permite delimitarea unor nivele distincte pentru
epocile înregistrate. Locuirea din secolele VII-VIII a fost evidenţiată prin trei locuinţe, o vatră şi două cuptoare de
copt amplasate în afara locuinţelor. În stratul de cultură nu apar vestigii legate de acest nivel de locuire.
Locuinta 13 a fost descoperită în SXII, carourile 22 şi 26. Are o formă rectangulară cu laturile de 4 x 3 m
cu groapa care coboară cu 0,80 m de la nivelul humusului actual. Podina bătătorită era acoperită de o aglomerare
de pietre provenind de la cuptorul prăbuşit situat în colţul estic al locuinţei. În umplutura gropii au fost găsite
fragmente ceramice aparţinând unor oale borcan lucrate cu mâna şi la roată. Cele din prima categorie sunt modelate
dintr-o pastă grosieră cu cioburi pisate în compoziţie, arse neuniform, cu fundurile îngroşate. Vasele lucrate la
roata înceată sunt modelate din pastă compactă cu microprundişuri în compoziţie, având pereţii uniformi. Sunt
reprezentate exclusiv borcane de mărime medie şi mică, cu diametru! maxim în jumătatea superioară, fundurile
înguste şi gura cu buza scurtă, tăiată oblic sau subţiată şi rotunjită. Pe umerii vaselor apar ornamente incizate care
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constau din benzi de linii în val între linii orizontale drepte. Remarcăm, de asemenea, un fragment de ţest cu
pereţii groşi, cu cioburi şi microprundişuri în compoziţie, decorat cu benzi de linii incizate în zig-zag.
Locuinta 15 a fost cercetată în anul1966 printr-o casetă deschisă la capătul SXIX. Locuinţa, de tipul celor
semiadâncite, avea o formă rectangulară cu laturile de 4 x 3,4 m şi podina neamenajată situată la 0,70 m de la
nivelul solului. În coţul estic al gropii a fost amenajat un cuptor cu laturile interioare de 0,4 x 0,6 m. Vatra, situată
la nivelul podelei, se contura sub forma unei cruste de arsură. Pe vatră şi în gura cuptorului a fost remarcată
abundenţa de cenuşă şi cărbune. De pe podina locuinţei au fost recoltate fragmente ceramice şi oase de animale.
Vasele lucrate la roata înceată sunt modelate din pastă cu microprundişuri, cu pereţii subţiri, decoraţi cu
benzi de linii drepte şi în val. Bine arse, în nuanţe de·brun şi cenuşiu negricios, acestă categorie cuprinde fragmente
de funduri şi pereţi de oale, un singur exemplar a putut fi întregit, o oală borcan din pastă cu nisip şi mică în pastă,
neagră, lucrată la roata înceată (fig. 2 /1 ).
Cele lucrate cu mâna aparţin unor borcane din pastă compactă brun-cărămizii, un fragment de tipsie din
pastă grosieră cu cioburi în compoziţie (fig. 3 /2,4).
Vatra amenajată în aer liber a fost identificată în SXIX/1966 sub forma unei suprafeţe ovale, situate la
0,65m adâncime, acoperite de arsură, cărbune şi câteva bucăţi de gresie. Pe nivelul vetrei au fost găsite un fragment
de oală lucrată cu mâna şi altul lucrat la roata înceată ornamentat cu o bandă de linii în val.
Cuptorul nr. 1 a fost interceptat de SXXll/1966. Vatra cuptorului, de formă ovală, lustruită şi cu marginile
uşor albiate, era marcată de o arsură consisten!ă la 0,5 m adâncime. Pe vatră nu s-au găsit materiale arheologice.
Cuptorul nr. 2 situat în vecinătatea celui prezentat, avea o formă ovală cu diametru! de 1 m, cu vatra arsă
la roşu, situată la 1 m adâncime. Bolta cotlonită în stratul de lut se păstrează pe o înălţime de 0,40 m. Lipsa unor
indicii sigure îndeamnă la prudenţă în ceea ce priveşte datarea celor două cuptoare.
Materialul arheologic permite o circumscriere a aşezării în secolul al VIII-lea, cu posibile începuturi în a
doua jumătate a secolului VII.
J.BECLEAN Qud. Bistriţa-Năsăud).
Fragmente ceramice provenind de la vase lucrate cu roata înceată din pastă cu microprundişuri, ornamentate
cu benzi de linii drepte şi în val au fost recoltate cu ocazia săpării, în anul 1977, fundaţiilor adăposturilor pentru
păsări ale "Avicolei".
Cercetări C. Gaiu şi G. Marinescu
4.BISTRILA
La săparea gropilor pentru plantarea unor pomi fructiferi au fost scoase, în anul 1854, 3 vase decorate cu
linii în val aparţinând probabil de un cimitir de incineraţie de tip Mediaş.
Bibliografie: C. Goss, AVSL XIII/2, 1876, p 214; K. Horedt, SCIVII, 1951,2, p 189; idem, ZfA 10, 1976, p 47.
S.CICEU-CORABIA (corn. Petru Rarcş, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Sub Cetate"
Pe terasele situate sub stânca "Ciceului Mic" (683 m) pe care a fost ridicată cetatea feudală, cercetările din
anii 1977-1983 au evidenţiat pe lângă bogatele vestigii aparţinând bronzului târziu şi Laten-ului dacic, urmele
unei aşezări de la sfârşitul mileniului 1. Fără a se înregistra o depunere continuă locuirea feudală timpurie se
grupează pe prima terasă situată la baza masivelor Măgurii şi Ciceului.
Datorită reliefului stâncos şi adâncirii bordeielor feudale în nivelele de locuire anterioare delimitarea
complexelor de locuire s-a realizat cu destul de mare dificultate. În S1 (43,5 x 2 m) au fost interceptate două
locuinţe aparţinând acestui orizont, dezvelite prin casete CI (3,6 x 5 m); C6 (4 x 4 m).
Locuinţa nr. 1 interceptată de S1 între m 4,2 şi 8 a avut dimensiunile de 3,8 x 4,1 m, cu laturile lungi
orientate pe direcţia sud-nord. Groapa bordeiului se adâncea până la 1,30 m. În umplutură au fost găsite fragmente
ceramice lucrate la roata înceată (fig. 6 /1 ,3) sau cu mâna (fig. 6 /2,4) din pastă nisipoasă brun-negricioasă.
Locuinta nr. 2 semnalată între m 21 şi 24,5 avea o formă rectangulară cu colţurile rotunjite orientată cu
laturile lungi pe aceeaşi direcţie cu cea anterioară. Groapa bordeiului coboară până la 1,4 m de la nivelul actual de
călcare. N-aL,· t'ost sesizate urme de pari care să susţină elevaţia locuinţei. pe latura de nord a fost amenajat un
cuptor construit din piatră cu latura de 1 m. Pe podina şi în umplutura bordeiului s-au aflat fragmente de borcane
şi tăviţe lucrate din pastă compactă care foloseşte nisipul ca ingredient. Predomină vasele lucrate la roata înceată
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decorate cu benzi de linii în val (fig. 6 /5,6,9) dar si fragmente de oale lucrate la roata rapidă între care şi un vas
întregibil (fig. 4 /2).
Locuinta nr. 3 a fost dezvelită parţial prin secţiunea S2, între m 13,35 şi 16, groapa locuinţei adâncindu-se
în stratul de cultură până la 0,80 m. Din umplumra locuinţei a fost recoltată ceramică lucrată la roata înceată din
pastă negricios-căramizie sau brună (fig. 5 /1-4).
Locuinta nr. 4 a fost cercetată parţial, prin S3 între m 56 şi 59 şi caseta 5, pe o suprafaţă de 3 x 3,2 m, latura
nordica rămânând nedezvelită. Forma locuinţei pare să fie tot una rectangulară cu latura lungă pe direcţia sudnord, cu intrarea de pe latura sudică. Groapa locuinţei se adânceşte la 1, 1O m de la nivelul actual de călcare. În
umplutura locuinţei au fost găsite numeroase fragmente ceramice lucrate la roata înceată, mai puţine cu mâna,
lucrată din pastă nisipoasă, cu nuanţe de la cărămiziu, la brun negricios sau vineţiu (fig. 5 /5-17).
Locuinta nr. 5 a fost secţionată de S6, între m 13 şi 16, fără a putea fi dezvelită din cauza arborilor
(secţiunea fiind amplasată în zona împădurită a terasei). Podina locuinţei coboară până la 1 m. Umplutura bordeiului
conţine un destul de bogat material ceramic lucrat la roata înceată (fig. 4 Il) şi cu mâna (fig. 4 /3,4-7) din pastă
degresată cu nisip, compactă, arsă uniform (cărămiziu şi brun-negricios).
6. CAIANU MIC Gud. Bistriţa-Năsăud)- Vatra satului
Săparea unui şanţ pentru instalarea unei conducte de apă a intersectat, pe uliţa de la vest de primărie, în anul
1977, o locuinţă degajată ulterior printr-o casetă de 3 x 4 m. Locuinţa care se adâncea în solul steril cu 0,40 m avea o
formă rectangulară cu colţurile rotunjite, cu dimensiunile de 2,8 x 3,6 m. Pe latura de nord-vest s-au înregistrat
urmele unei vetre de foc sub forma unui pietrar de formă ovală cu diametru! de 1, 15 m. Pe podina şi vatra locuinţei
s-au găsit fragmente ceramice, între care şi un vas-borcan întregibil (fig. 3 Il), lucrate cu roata înceată şi cu mâna, cu
microprundişuri în pastă (borcane, margini de tăviţe scunde), cărămizii sau brun-negricioase. Locuinţa se leagă, cel
mai probabil, de aşezarea semnalată pe terasa înaltă "Poduri" situată la sud de locul descoperirii.
Sondaj arheologic C. Gaiu.
7. COASTA (corn. Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) "Vatra satului". O locuinţă afectată parţial de unele lucrări gospodăreşti a fost dezvelită, în anul 1978,
în grădina cetăţeanului Găurean Teodor. Aceasta a fost săpată pe un teren situat în pantă, de aceea podina locuinţei
se găseşte la 0,60 m adâncime pe latura sudică şi la 0,90 m spre nord. Este o locuinţă parţial adâncită, rectangulară,
cu laturile de 3,6 x 3,2 m. De-a lungullaturilor au fost găsite urmele carbonizate ale tălpilor care susţineau pereţii
şi acoperişul locuinţei. În colţul de nord-est era amplasat un cuptor construit din lespezi de piatră şi bolovani de
râu de formă rectangulară cu latura de 1 m. Pe podină şi în faţa cuptorului au fost găsite trei oale borcan lucrate cu
roata înceată din pastă cu pietricele în compoziţie şi fragmente dintr-un ţest aşezat pe vatră.
Bibliografie: C. Gaiu, Marisia 13-14, 1983-1984, p 63-64.
b) "Podul Breti". Aşezare situată pe terasa joasă situată în unghiul format dintre şoseaua Coasta- Şieu
Odorhei şi drumul care duce la Bretea, în partea stângă a drumului. Lucrările de excavaţie pentru amenajarea unui
iaz au distrus, în anul 1992, o bună parte a acestei aşezări. Pe suprafaţa solului se puteau observa urmele unor
vetre de foc şi locuinţe aparţinând unor aşezari din secolele V-VI şi secolele VIII-IX Materialul arheologic din
cel din urmă nivel cuprinde fragmente ceramice lucrate cu mâna (borcane, tăviţe) din pastă friabilă cu cioburi în
compoziţie şi borcane lucrate cu roata înceată, din pastă compactă, pereţii uniformi, brun-cărămizii decoraţi cu
benzi de linii drepte şi în val.
Cercetări de suprafaţă C. Gaiu.
c) În vatra satului, în curtea cetăţeanului Poenar Iacob s-au găsit, alături de materiale din epoca romană şi
romană târzie şi unele fragmente ceramice brun-roşcate din pastă cu nisip în compoziţie decorate pe umeri cu
benzi de linii în val.
Cercetări efectuate de amatorul de antichităţi Luşcan Marţian. Materiale în Muzeul din Bistriţa.
8. CORVINEŞTI (corn. Matei, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Pe vale"
Urmele. unei aşezări din secolul VIII sunt probate de mai multe fragmente cerarnice lucrate cu roata înceată,
din lut cu microprundişuri, ornamentate cu fascicule de linii orizontale trase în val sau drepte.
Cercetări de suprafaţă Corneliu Gaiu.
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9. COŞERIU (corn. Unneniş, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Pe faţă"
În unna unei cercetări de suprafaţă, desfăşurate în toamna anului 1977 împreună cu colegul G. Marinescu,
am adunat fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată, ultimele decorate cu benzi alternative de linii orizontale,
drepte şi în val, caracteristice secolelor VII-VIII.
10. CRISTUR-ŞIEU (corn. Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud)
De pe teritoriul localităţii, fără nici o precizare topografică sunt amintite fragmente ceramice din secolele
VIII-IX
11. DELURENI (corn. Unneniş, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Podul Uilacului"
Pe pantele uşoare ale dealului, în dreapta şoselei spre Şopteriu, au fost sesizate, prin cercetări de suprafaţă,
urmele unei întinse aşezări cu indicii de locuire din bronzul târziu până în perioada feudală.
O serie de fragmente ceramice lucrate cu roata înceată, cu microprundişuri în pastă, decorate cu benzi de
linii drepte şi în val, se încadrează în orizontul descoperirilor de secole VII-VIII.
Peregheză arheologică 1977 C. Gaiu, G. Marinescu
12. DIPŞA (corn. Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Fundoaia"
Săpăturile arheologice din anii 1990-1991 au dezvelit pe lângă complexe aparţinând culturii Wietenberg şi
secolelor V-VI şi o locuinţă de tip bord ei, de formă rectangulară cu laturile de 3,6 x 4 m, cu latura lungă orientată
nord-est- sud-vest. În colţul de vest al locuinţei era amplasată o instalaţie de foc a cărei vatră se află cu 0,28 m mai
sus decât podina locuinţei.
În umplutura bordeiului s-a găsit un inventar modest format din câteva fragmente ceramice lucrate cu roata
înceată şi cu mâna. Cele din prima categorie aparţin unor b~rcane din pastă brună sau gălbui-cărămizie, utilizând
microprundişuri ca degresant, decorate pe umeri şi pântec cu benzi orizontale, drepte şi în val. Datarea locuinţei
în a doua jumătate a secolului VIII sau începutul secolului IX rămâne doar o propunere bazată pe asemănările
oferite de materialul ceramic, ea trebuind să fie confirmată de situaţii mai bine încadrabile cronologic.
Bibliografie: C. Gaiu, RB VII, 1993, p 91 sqq, fig. 10/11.
13. FÂNTANELE (corn. Matei, jud. Bistriţa-Năsăud)- "Rât"
Aşezare situată pe terasa joasă din stânga pârâului Valea Iuşului, la nord de localitate. Cercetări efectuate în
1975-1976 de către G. Marinescu şi C. Gaiu (menţiuni A Stoica, DaciaNS 20, 1976, p 277, nr. 5; G. Marinescu,
C Gaiu, DaeiaNS 33, 1989, p 125).
Aşezarea suprapune cimitirul de tip Sântana de Mureş, fiind la rându-i distrusă, în mare măsură, de lucrările
agricole; au putut fi delimitate două locuinţe ale căror podină n-a fost atinsă de lucrările agricole.
Locuinta 1 avea o formă rectangulară cu colţurile rotunjite, cu dimensiunile de 2,4 x 3 m, în colţul de nordvest era amenajată o vatră pietrar. Pe podina şi din jurul vetrei au fost adunate puţine fragmente ceramice lucrate
cu roata înceată (fig. 3 /8,9) şi cu roata rapidă din pastă compactă cu microprundişuri în compoziţie, brun-gălbuie
sau brun-negricioasă, împreună cu un fragment de ţest, din pastă grosieră cu pereţii drepţi, de formă rectangulară
(fig. 3 /10).
Locuinta 2 delimitată cu destul.de mare dificultate datorită adâncimii mici a podinei (0,35 m), avea amenajată
pe latura vestică un cuptor rectangular realizat din lespezi de gresie, cu latura de 1m, dislocat în mare măsură. Pe
suprafaţa locuinţei s-au găsit fragmente de vase lucrate cu mâna (fig. 3 /6,7) şi la roată (fig. 3 /5, 11). Cele lucrate
cu mâna au fost modelate dintr-o pastă neomogenă, cu cioburi pisate, friabilă. Vasele din cea de-a doua categorie
sunt lucrate dintr-o pastă nisipoasă, compactă, atât cele lucrate cu roata înceată, cât şi cele lucrate la roata rapidă.
Repertoriul decorativ constă din fascicole de linii drepte şi în val, linii incizate distanţate sau un registru de incizii
unghiulare pe umerii vasului.
14. FÂNTANIŢA (corn. Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) "Pe Vale". La est de sat, pe un bot de terasă delimitat de două pâraie au fost găsite, prin cercetări de
suprafaţă, materiale ceramice de epocă romană şi fragmente cărămizii nisipoase decorate cu fascicule de linii în
val trasate cu pieptenul şi un fragment de ţest din pastă grosieră lucrat cu mâna.
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b) Din vatra satului au ajuns în colecţiile muzeului din Bistriţa mai multe fragmente ceramice din pastă
cărămizie, nisipoasă lucrate la roata înceată decorate cu fascicule de linii orizontale trasate în val şi un fragment
de tăviţă modelată cu mâna dintr-o pastă grosieră.
Cercetări de suprafaţă G. Marinescu şi C. Gaiu.
15. LECHINŢA Gud. Bistriţa-Năsăud)
a) "La Savinca". Aşezare situată la 1 km vest de localitate, în dreapta şoselei spre Matei. Cu ocazia unor
periegheze arheologice efectuate împreună cu G. Marinescu am recoltat materiale arheologice din diverse epoci,
între care mai multe fragmente de oale lucrate cu roata înceată din pastă cu microprundişuri, ornamentate cu
fascicule de linii drepte sau vălurite.
b) "Fizeş". Alături de materiale aparţinând culturii Coţofeni şi Noua din acest punct au fost recoltate de
către Şt. Dănilă şi fragmente ceramice cărămizii-nisipoase decorate cu benzi de linii drepte şi în val încadrabile în
secolele VIII-IX.
16. MATEI Gud Bistriţa-Năsăud)
a) "Stanişte"
Aşezare semnalată prin fragmente ceramice adunate de pe suprafaţa terenului. Se remarcă fragmente din
pereţii unor oale lucrate cu roata înceată, din pastă nisipoasă, decorate cu fascicule de linii drepte şi în val, din
pastă cărămizie-negricioasă sau brună. Nu lipsesc nici borcanele sau tăviţele cărămizii din pastă grosieră cu
cioburi pisate în pastă lucrate cu mâna, caracteristice acestui orizont, dar proporţia lor este mult mai redusă.
b) La sud de sat, pe malul drept al văii Meleşului, la aproximativ 300 m sud de şoseaua spre Lechinţa, au
fost recoltate fragmente mărunte provenind de la vase lucrate cu roata înceată, din lut degresat cu rnicroprundişuri,
ornamentate cu fascicule de linii drepte şi în val.
Cercetări de suprafaţă C. Gaiu, 1984.
17. OCNIŢA (corn. Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Valea Lupului"
Aşezare situată pe o terasă din dreapta Văii Lupului, în punctul "La Ştefalucu". Săpăturile din anul 1992 au
înregistrat nivele de locui re din bronzul târziu, hallsatatt, epoca romană, secolele V-VI, secolele VII-VIII şi secolele
XI-XII
Bibliografie: C. Gaiu, RB 8, 1994, p 49-54.
Din aşezarea de epocă feudală timpurie au fost dezvelite două locuinţe, cu suprafaţa de aproximativ 9 m2, adâncite
parţial în pământ, rectangu1are, cu structura sus~nută de stâlpi ale căror gropi au fost surprinse în colţurile locuinţelor. În
colţul vestic al fiecărei locuinţe, pe latura opusă intrării, era amenajată câte o vatră-pietrar de formă ovală.
Inventarul ceramic din locuinţe cuprinde o cantitate redusă de vase lucrate aproape în exclusivitate la roată,
din pastă degresată cu microprundişuri, arse uniform, brun-cărămizii.
Majoritatea oalelor au corpul puternic arcuit, gâtui scund, buza scurtă, rotunjită sau tăiată oblic. Unele exemplare
prezintă caneluri pe umeri; în general decorul este reprezentat de fascicole de linii drepte şi în val (fig. 7).
Vasele lucrate cu mâna cuprind fragmente de ţesturi şi tăviţe dar şi câteva fragmente din pereţii unor oale
din pastă cu cioburi pisate.
Caracterul restrâns al cercetărilor nu ne îngăduie stabilirea unei relaţii de continuitate clar afirmate între diferitele
faze de locuire, cu toate că nu lipsesc indiciile privind o modificare progresivă în aspectul culturii materiale, prin
înlocuirea vaselor din pastă cenuşie printr-o ceramică din pastă cărămizie lucrată la roata cu turaţie înceată.
18. SATU NOU (corn. Cetate, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Pârâul Dolii"
Aşezare distrusă de lucrările de desfundare efectuate pentru amenajarea unei livezi. Materialul arheologic
adunat în anul 1980 împreună cu G. Marinescu cuprinde pe lângă fragmente ceramice din epoca bronzului şi
secolele V-VI mai multe buze şi pereţi de oale şi tăviţe specifice specifice secoleleor VIII-IX.
Cercetări de suprafaţă: G. Marinescu şi C. Gaiu.
19. STUPINI (corn. Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) ''Vătaştină". Aşezarea situată pe pantele line cu expunere sud-estică care mărginesc pârâul Valea Borleasa.
Cercetările pe care le-am efectuat între anii 1991 şi 1995 au dus la dezvelirea, pe lângă complexe din secolele V-VI,
a unui număr de cinci locuinţe din perioada secolelor VIII-IX.
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Locuirea feudală timpurie nu este înregistrată printr-o depunere arheologică continuă, gropile locuinţelor
adâncindu-se în straturile aşezărilor din secolele V-VI şi a celei hallstattiene. Locuinţele, de formă rectangulară,
au podina situată la 0,30-0,75 m de la nivelul de călcare al aşezării. Doar la una dintre acestea, la colţuri au putut
fi urmărite gropile stâlpilor de formă rectangulară, cu grosimi de 0,35 m care se adâncesc cu 0,30 m sub nivelul
podinei. Locuinţele aveau în colţul nordic sau nord-vestic amenajate instalaţii de încălzire, înregistrate sub forma
unor platforme sau aglomerări de bolovani de râu, fărâmături de gresie, cărbuni şi arsură.
Materialul arheologic, nu foarte bogat, este alcătuit aproape în exclusi.vitate din fragmente ceramice. Cele
mai multe provin de la oale de dimensiuni medii sau mici lucrate cu roata înceată dintr-o pastă nisipoasă, brunnegricioasă, decorate cu fascicule de linii orizontale, drepte şi în val, mai rar linii în val distanţate, dispuse pe
umerii şi pântecul vaselor. Doar în rare cazuri decorul coboară până spre bază sub forma unor registre de linii
drepte, orizontale (fig. 16). Categoria vaselor lucrate cu mâna ocupă un procent de sub 10%, şi în afara unor
ţesturi şi tăviţe din pastă grosieră, apar doar rare fragmente de borcane cu microprundişuri şi cioburi pisate în
pastă Prezentă în inventarul locuinţelor, ceramica lucrată la roata rapidă din pastă cu microprundişuri şi firişoare
de mică, neagră sau cărămizie, poate să fie şi antrenată din nivelul anterior. Abia după analiza atentă a întregului
material se va putea stabili o mai sigură apartenenţă a inventarului.
b) "Fânaţele Archiudului". La aproximativ 3 km nord-est de punctul anterior, pe terasa cuprinsă între
pârâul Brătenilor şi Valea Bânda, se desfăşoară, cu începere din anul 1996, cercetări arheologice într-o staţiune cu
nivele de locuire din neolitic şi până în feudalismul timpuriu. Dacă straturile cu depuneri arheologice din perioada
romană şi cea a secolelor V-VI se dovedesc cele mai bogate, vestigiile feudale timpurii sunt răspândite şi de o
parte şi de alta a pârâului care străbate staţiunea de la nord la sud, fiind cercetate integral sau parţial un număr de
14 locuinţe.
Stabilirea dimensiunilor şi formei locuinţelor, mai ales în cazul locuinţelor de suprafaţă, nu s-a putut realiza,
acestea fiind identificate pe baza cuptoarelor-pietrar şi a materialului arheologic răspândit în jurul lor. Cele mai
numeroase aveau podina situată la 0,60 - 0,80 m de la suprafaţa actuală a solului (9 locuinţe), celelalte fiind
locuinţe de suprafaţă ale căror vetre erau situate imediat sub solul arabil. Locuinţele au o singură încăpere de
formă rectangulară, cu pereţii din lemn. Nu au fost surprinse gropi pentru pari; într-un caz s-au găsit pietre dispuse
perimetral Podina locuinţelor era formată din lutul bătătorit sau dintr-un strat de lutuială galbenă, sesizată în
câteva locuinţe. Cuptoarele din piatră, amenajate de preferinţă pe latura dinspre pantă, au în general formă
rectangulară cu dimensiuni de aproximativ 1 m2, dar sunt şi locuinţe cu vetre deschise, mărgini te de pietre mărunte,
de formă ovală.
Inventarul descoperit cuprinde un material arheologic format aproape în exclusivitate din ceramică, piesele
de metal reducându-se la câteva lame de cuţit şi un amnar din fier (fig 2/ 8). Olăria găsită în locuinţe se reduce la
oale-borcan, tăviţe şi castroane (fig. 917) lucrate cu mâna şi cu roata. Dacă cele lucrate cu mâna apar în proporţie
de doar 5-10% în complexele cercetate, vasele lucrate la roată înceată ocupă covâşitoarea majoritate a inventarului
ceramic. Borcane lucrate la roata rapidă, dintr-o pastă cu nisip fin în compoziţie, negre sau brun-negricioase, s-au
înregistrat în doar câteva dintre locuinţe.
Ornamentica vaselor lucrate la roată constă din caneluri, incizii şi impresiuni dispuse pe umerii şi pântecul
vaselor. Motivele sunt cele cunoscute în epocă: linia dreaptă şi în val, alveole, benzi de impresiuni unghiulare sau
rectangulare dispuse într-o mare varietate de combinaţii, fascicule de linii orizontale trasate în val, uneori dispuse
între, sau alternativ, cu linii sau benzi de linii drepte orizontale, linii orizontale în val între benzi de linii drepte.
Formele ceramice şi combinaţiile de motive ornamentale indică o locuire în acest sat pe parcursul secolelor
VIII-IX cu posibile extinderi dincolo de pragul acestor secole. O datare mai strânsă şi delimitarea unor etape
cronologice în cadrul staţiunii nu încercăm să facem în stadiul actual al cercetărilor.
20.ŞIEU MAGHERUŞ Uud. Bistriţa-Năsăud) -"Podirei"
La vest de sat, în dreapta şoselei spre Beclean, lucrările de nivelare a terenului determinate de amenajarea
livezii intensive au afectat mai multe locuinţe ale căror urme se puteau delimita pe suprafaţa solului sub forma
unor pete de lut negru, chirpic şi arsură şi a vetrelor de foc din gresie şi bolovani de râu.
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intreprinse în 1979 împreună cu G. Marinescu s-au limitat la înregistrarea complexelor şi
adunarea materialului arheologic, în cea mai mare parte fragmentar. Apar atât vase lucrate cu mâna cărămizii sau
brun-negricioase din pastă grosieră, cu cioburi pisate -borcane, tăviţe (fig 8./1,6-1 0), cât şi oale din pastă nisipoasă,
brun-roşcate decorate cu fascicule de linii drepte şi în val sau caneluri pe umerii şi pântecul vaselor (fig. 8/2-5).
21.ŞIEU ODORHEI Gud. Bistriţa-Năsăud) -"Somoştauă"
Cercetările arheologice începute în anul 1994 au identificat, pe prima terasă a râului Şieu, o întinsă aşezare
cu nivele de locuire din bronzul târziu, secolele V-VI şi secolele VII-VIII. Sunt amintite locuinţe de suprafaţă, de
formă rectangular-rotunjită, gropi menajere şi cuptoare în aer liber. Predomină ceramica lucrată cu mâna din
pastă grosieră cu cioburi pisate şi pietricele ca degresant. Nu lipsesc nici borcanele de dimensiuni mici sau mijlocii
lucrate cu roata înceată, decorată cu striuri şi incizii orizontale, drepte sau vălurite.
Cercetări arheologice Gabriela Rădulescu.
Bibliografie: G. Rădulescu în RB 9, 1995, p 165-167, pl I-VI; idem, în Cronica cercetărilor arheologice.
Campania 1995. A XXX-a sesiune naţională de rapoarte erlteologice, Brăila 1996, p 118-119
22. ŞOPTERIU (corn. Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) "La Romonţi". Pe terasa cu expunere sudică situată la aproximativ 1 km vest de sat lucrările de dezvelire
ale necrololei carpice au interceptat un grup de patru bordeie de fonnă rectangulară, rotunjite la colţuri. Suprafaţa
bordeielor varia între 17,5 şi 19,25 m, gropile acestora adâncindu-se la 1,20-1,30 m faţă de nivelul actual de
călcare. Nu s-au găsit urme ale unor gropi de pari pe laturile bordeielor. Locuinţele erau orientate cu axul lung pe
direcţia sud-est- nord-vest sau sud-vest - nord-est, cu vetre de foc amenajate în colţul nordic. Invenarullocuinţelor
cuprinde fragmente ceramice şi o foarfecă din fier. Ceramica recoltată cuprinde borcane şi tigăi lucrate cu mâna
din pastă compactă cu cioburi pisate şi mocroprundişuri în compoziţie (fig. 17/1,4-13; 18/1-3,8-9,11-12). Nu
lipsesc nici exemplarele de oale-borcan din pastă cu nisip şi firişoare de mică, cărămizii sau brun-negricioase
lucrate la roata de mână. Câteva fragmente de pereţi şi funduri de vase cu coaste la interior exprimă folosirea încă
după mijlocul secolului al VII-lea a ceramicii lucrate cu roata rapidă. Fonnele de vase întâlnite sunt: borcanele
mici sau mijlocii, cu pereţii arcuiţi şi buzele răsfrânte în exterior, cu un gât aproape inexistent (fig. 17/5-6) şi
tăviţele cu pereţii scunzi uşor evazaţi (fig.17/7; 18/8-9, 11-12). Ornamentica constă în alveole (fig. 17/5,11, 12) şi
impresiuni facu te cu paiul (fig. 1711) la vasele lucrate cu mâna şi benzi de linii orizontale vălurite sau drepte (ftg.
18/4,7,1 O) la cele lucrate la roată.
Săpături arheologice: C. Gaiu şi G. Marinescu.
Bibliografie: C. Gaiu, Apulum XVII, 1979, p 265-271.
23. ŞINTEREAG Gud. Bistriţa-Năsăud)
În stînga şoselei, la intrarea în sat dinspre Şieu-Sfântu, pe o terasă de pe malul drept al Văii Rosua s-au
recoltat fragmente ceramice decorate cu fascicole de linii în val şi drepte specifice orizontului de sec. VIII-IX
Cercetări de suprafaţă C. Gaiu şi G. Marinescu.
24. ŞIRIOARA (corn. Şieu Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Râtul Şiriorii"
Lucrările de desfundare a terenului în vederea amenajării unei plantaţii de pomi fructiferi a distrus cea mai
mare parte dintr-o aşezare cu nivele de locui re din secolele V-VI şi din secolul al VIII -lea. La limita terenului
afectat de lucrările amintite am putut dezveli trei locuinţe parţial adâncite în sol, de formă rectangulară cu colţurile
rotunjite (L 1 şi L3) sau ovală (L2) având amenajate vetre-pietrar şi cuptor din lespezi şi bolovani de râu. Locuinţele
au fost mistuite de un incendiu semnalat de stratul gros de arsură din umplutura gropilor. Predomină vasele
lucrate cu mâna din pastă friabilă cu cioburi pisate şi pietricele în pastă, cu pereţii groşi şi profile asimetrice.
Datarea aşezării în secolul al VIII-lea nu este contrazisă de descoperirile dintr-un areal apropiat sau mai larg.
Săpături arheologice C. Gaiu; Bibliografie: C. Gaiu înMarisia 13-14, 1984, p 59-64.
25. ŢAGU (corn. Budeşti, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Droburi"
Aşezare semnalată prin cercetări de suprafaţă în dreapta şoselei spre Sănnaş, de unde au fost recoltate
fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată care asigură datarea acesteia în secolele VII-VIII.
Cercetări: G. Marinescu şi C. Gaiu.
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26. ŢIGAU (corn. Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Fizeş"

Pe grădinile de la poalele colinei pe care este aşezat satul apar fragmente ceramice între care şi unele
lucrate la roată decorate cu fascicole de linii în val sau fragmente de tăviţe lucrate cu mâna databile în secolele
VIII-IX.
Cercetări C. Gaiu şi Lucian Vaida, 1998.
27. VERMEŞ (corn. Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Giodeţ"
Din punctul "Giodeţ" au ajuns în muzeul din Bistriţa pe lângă fragmente ceramice din epoca bronzului şi
câteva fragmente lucrate la roată, confecţionate din pastă brun-negricioasă cu microprundişuri în compoziţie,
care permit datarea aşezării în intervalul secolelor VII-IX.
28. VIS UlA( corn. Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud) - "Feţişoară"
La aproximativ 2,5 km vest de sat, pe o terasă delimitată de izvoare s-au cules fragmente ceramice lucrate
la roata înceată din pastă nisipoasă decorate cu motive incizate constând din fascicole de linii drepte şi în val, care
asigură datarea aşezării în secolele Vlll-IX.
Cercetări St. Dănilă.
Trecerea în revistă a vestigiilor feudale timpurii din nord-estul Transilvaniei evidenţiază existenţa unui
important de aşezări deschise, în regiune absentând fortificaţiile, care se ridică abia la începutul mileniului
al II-lea3, şi doar o singură descoperire (Bistriţa) cu caracter funerar. Aşezările s-au dezvoltat de-a lungul marilor
cursuri de apă, Şieul şi Someşul - spre exemplificare aşezările de la Şieu-Odorhei, Beclean - pe văile laterale, ori
în jurul unor izvoare sau pâraie din zona colinară. Ele ocupă atât zonele joase din lunea râurilor (Şieu-Odorhei,
Şirioara, Fântânele), pantele domoale şi însori te (Archiud, Dipşa, Ocniţa, Stupini), terasele mediane (Şieu-Măgheruş,
Visuia) sau înalte (Ciceu Corabia). Unele dintre aşezări (Dipşa, Ocniţa, Fântâniţa, Stupini, Şirioara, Şieu-Odorhei)
fiinţează pe vetre de sat constituite cu veacuri mai devreme, chiar dacă radicala modificare a culturii materiale nu
permite, cel puţin deocamdată, stabilirea unei relaţii clare între nivelele de locuire consemnate. Altele au fost
amplasate în perimetre noi, în cadrul unor migraţii regionale, determinate de condiţionări economice şi apariţia
unor grupuri noi de populaţii în regiune. Cu excepţia locuinţelor incendiate de la Şirioara, nu s-a constatat încetarea
violentă a locuirii, aşezările, după cum sugerează materialul arheologic, având o durată de mai multe secole.
Modul de organizare a aşezărilor nu poate fi determinat pe baza cercetărilor de până acum. Indiciile oferite de
săpăturile arheologice semnalează ~rupuri de locuinţe ordonate în funcţie de forma de relief, dar şi locuinţe aflate la
distanţe mai mari sau case izolate. In cadrul aşezărilor coexistă, în proporţii variate, case de suprafaţă şi bordeie sau
locuinţe parţial adâncite, de regulă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite, mai rar fiind semnalate locuinţe de
formă ovală. Cum în majoritatea locuinţelor dezvelite prin săpături nu s-au constatat gropi de pari care să susţină
elevaţia, putem presupune că aceasta se sprijinea pe tălpi de lemn aşezate direct pe sol sau pe lespezi de piatră aşezate
în colţuri . Mai toate casele au amenajat într-unul din colţuri sau pe latura opusă intrării, mai rar în mijlocul încăperii
o instalaţie de încălzire: vetre ovale mărginite de pietre, cuptoare rectangulare din bolovani de râu şi gresii locale cu
vatra la nivelul podinei sau pe o platformă cruţată cu 0,2-0,3 m mai sus de nivelul podinei (Şirioara, Stupini) şi
cuptoare-pietrar de formă ovală. Nu lipsesc nici cuptoarele construite in aer liber, îmegistrate sub forma unor platforme
rectangulare din gresii şi bolovani de râu (Şieu-Odorhei, Stupini), dar şi cuptoare cu bolta amenajată din lut, de formă
ovală (Archiud), folosite de obicei pentru copt5. Nu mai găsim, în schimb, în asezările din aceasta perioadă, gropi de
provizii în preajma locuinţelofi, întâlnite încă în teritoriile din jur7 . Putem bănui că depozitarea produselor se facea în
amenajări de suprafaţă, care n-au lăsat urme suficient de clare pentru a putea fi delimitate.
număr

4

Materialul arheologic din fortificatia de la Şirioara nu îngăduie o datare mai timpurie de s!arşitul secolului X şi secolul XI. M.
în FI 2. 1972, p 47 - 66.
' O analiză detaliată a tipurilor de locuinţe cu propuneri de recinstituire a elevatiei la C. Cosma, în Studii de istorie a Transilvaniei,
1, Oradea-Cluj, 1995 - 1996, p 39 sqq.
1
D. Teodor, op.cit., p 75; 1. Mitrea, în Carpica 12, 1980, p 70-71.
6
Doar la Şieu-Odorhei este semnalată o groapă menajeră fără a fi indicate datele tehnice privind forma şi dimensiunile (G.
Rădulescu, în RB 9, p 165).
'O. Teodor, op.cit., p 75; 1. Mitrea, op.cit., 72: 1. Stanciu, în EphemNap, 4, 1994, p 298-289.
1

Rusu,

Şt. Dănilă.
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Stabilirea unor jaloane cronologice în cadrul descoperirilor feudale timpurii din nord-estul Transilvaniei
întâmpină obstacole serioase, atât din cauza caracterului limitat al descoperirilor, cât şi a sărăciei inventarelor,
reduse aproape în exclusivitate, la o singura categorie- cerarnica- a cărei relevanţă cronologică rămâne destul de
precară şi cu evoluţii regionale nedeplin lămurite. Lipsa inventarelor funerare, care să agrementeze aşezările

semnalate, nu sunt de natură să uşureze sarcina încadrărilor cronologice şi atribuirilor etnice.
Preluând modelul adoptat de către Ioan Stanciu pentru ordonarea temporară a descoperirilor din nordvestul ţării8 ne putem hazarda într-o încercare de fixare a unor repere în evoluţia culturii materiale din secolele VII- X în
nord estul Transilvaniei. Cercetătorul clujean constată o mişcare a raporturilor cantitative dintre diferitele categorii
cer amice dinspre cerarnica lucrată cu mâna, care predomină în orizontul de secol VII, înspre generalizarea categoriei
lucrate cu roata înceată în secolele VIII- IX9 . Fără a deveni un criteriu absolut acestă tendinţă, cu evoluţii regionale
modificate în funcţie de particularităţiile etnice şi culturale, sesizează principalele grupe de descoperiri, care vor
putea fi mai precis circumscrise pe măsură ce cercetările se vor extinde. În nord-estul Transilvaniei dominaţia
gepidă, prelungită şi pe parcursul primelor decenii ale secolului al VII-lea, atestată prin cimitirele cu morminte în
şiruri de la Archiud, Bistriţa, Fântânele, Galaţii-Bistriţei, împinge pţnetraţia triburilor slave spre mijlocul acestui
secol. Nu întâlnim în regiune descoperiri de factură slavă care să poată fi datate mai timpuriu de acest prag.
Între cele mai clare descoperiri pentru orizontul slav timpuriu din zonă ar putea figura grupul de locuinţe de
la Şopteriu 10 în care vasele lucrate cu mâna alcătuiesc majoritatea inventarului ceramic (peste 70%) şi unde oalele
lucrate cu roata rapidă, conservă tradiţia olăriei romanice. Alături de acestea se întâlnesc şi o serie de vase lucrate
cu roata înceată, din pastă nisipoasă, decorate cu fascicole de linii drepte şi în val dispuse cu predilecţie în jumătatea
superioară a corpului vasului.
În favoarea încadrării acestei descoperiri în a doua jumătate a secolului VII, pledează. nu doar raporturile
cantitative dintre categoriile ceramice, cea lucrată cu mâna, la roata rapidă şi înceată, dar şi tipurile de vase
lnregistrate Unele forme de oale se înrudesc cu vasele de tip Praga şi Jitomir-Korciac, incluse de către I. Stanciu
In tipurile A1 şi A2 11 , a căror datare nu poate fi coborâtă sub secolul VII, având în vedere profil ele cu corpul
puternic arcuit şi buzele răsfrânte spre exterior. Numărul mare de buze de oale cu marginea decorată cu alveole
împing datarea spre a doua jumătate a secolului VII 12, după cum numărul semnificativ de fragmente de vase
lucrate cu roata rapidă nu îngăduie o plasare a aşezării dincolo de sfârşitul acestui secol 13 .
O serie de aşezări din bazinul inferior al Şieului (Şieu-Măgheruş, Şirioara, Şieu-Odorhei) 14 semnalează,
prin materialul ceramic, o pătrundere slavă, probabil dinspre nord-vest. Multe dintre complexele de aici cuprind
aproape în exclusivitate vase lucrate cu mâna dintr-o pastă friabilă, cu mare cantitate de cioburi pisate în compoziţie,
care dau vaselor profile asimetrice şi un aspect destul de arhaic. Ceramica din aceste aşezări îşi găseşte apropieri
sensibile cu unele forme de vase din aşezări de la Poian, Cernat 15 , LăpuşeJI 6 , Sălaşuri 17 care indică un orizont
cronologic situat spre sfârşitul secolului VII şi prima jumătate a secolului VIII, chiar dacă unele dintre aşezări pot
să aibă o durată mai lungă. Ceva mai târziu pare să se dateze locuinţa de la Coasta 18 ale cărei forme ceramice,
1. Stanciu, în EphemNap 4, 1994, p 308- 313; 1. Stanciu-Al. Matei. înActaMP 18, 1994, p 140-148.
/dem. în EphemNap 4, 1994, p 312-313 cu bibliografia.
10
C. Gaiu, înApulum 17, 1979, p 265-271.
11
1. Stanciu, în EphemNap 4, 1994, p 304- 305, pl XXI /lA.
12
R. Popa, R. Harhoiu, în SCIVA 40, 1989, 3, p 264 - 265. Ceramică de acelaşi tip este semnalată şi în aşezarea de la Albeşti
Sighişoara, acolo datată pe baza unorvârfuri de săgeată cu tubul torsadat cunoscut în orizontul Band-Noşlac (Gh. Baltag, RB 8, 1994, p 76).
13
Vase lucrate cu roata rapidă, în proporţii semnificative, se regăsesc în aşezările din sud-estul şi centrul Transilvaniei la Poian,
Angheluş, Sighişoara "Dealul Viilor", Albeşti (Z. Szekely, SCIVA 43. 1992, 3, p 302; Gh. Baltag, Marisia 9, 1979. p 82) datate la slărşitul
secolului VI şi în secolul al VII-lea. O discuţie amplă asupra acestei probleme laI. Stanciu, Al. Matei, ActaMP 18, 1994, p 142- 145.
14
C. Gaiu, Marisia 13-14, 1984, p 62, pl XXXIV-XXXV; G. Rădulescu, RB 9, 1995, p 165 sqq.
Il Z. Szekely, SCIVA 43. 1992, 3, p 258, fig. 109. p 283, fig. 24, p 296, pl XIX.
16
1. Stanciu, EphemNap 4, 1994, p 296, pl. XIX.
17
Z. Szekely, Marisia 5. 1975, p 71 sqq.
18
C. Gaiu. Marisia 13-14, 1984, p 50-64.
8

9
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lucrate la roata înceată trimit spre orizontul necropolelor tumulare de tip Someşeni-Nuşfalău, din a doua jumătate
a secolului VIII şi prima jumătate a secolului IX.
Aşezările de la Archiud, Dipşa, Ocniţa, Stupini "Vătaştină" în care au fost cercetate un număr mic de
complexe, cu un material arheologic fragmentar şi restrâns, nu se pretează la încadrări limitate. În evaluarea lor
trebuie să remarcăm restrângerea drastică a olăriei lucrate cu mâna şi sporirea, până la generalizare a celei lucrate
la roata înceată. Predomină în aceste aşezări o ceramică de calitate mai bună, din pastă cu nisip fin şi firişoare de
mică, având pereţii subţiri şi uniformi, decoraţi cu registre de linii incizate, drepte şi în val. Plasarea cu precădere
a acestor descoperiri în secolul VIII rămâne una orientativă cu probabile extensii dincolo de limitele acestui secol.
Vasul de la Archiud "Fundătura" (fig. 211) aminteşte de oalele de tip Praga datate în general în secolul VI!i 9
Aşezarea de la Stupi ni "Fânaţele Archiudului" se profilează ca o aşezare întinsă ce presupune un habitat de
lungă durată. Până la încheierea cercetărilor şi prelucrarea întregului material arheologic este prematură formularea
unor concluzii şi stabilirea limitelor cronologice ale aşezării. Lipsesc încă indiciile clare ale relaţiilor dintre nivelul
de locuire feudală timpurie şi aşezarea din secolele anterioare. În locuinţele cercetate predomină ceramica
cărămizie şi brun-negricioasă lucrată cu roata înceată. Apar oale borcan cu fund drept, corpul arcuit cu umeri
pretinşi (fig. 10/1, 11/1) sau proeminenţi (fig. 9/2, 12/1) şi buza răsfrântă. Profilurile marginilor din această
categorie sunt destul de variate, de la vase cu marginea scurtă şi îndoită (fig. 9/3, 13/5) cu buza teşită sau îngroşată,
la cele cu gura largă cu buza rotunjită sau subţiată (fig. 14/1-3) sau cu buza colac (fig. 13/1, 14/4). Apar şi unele
vase cu gâtui bine marcat (fig. 9/2,4, 14/4) însă, majoritatea cu gâtui scurt sau abia schiţat.
Repertoriul decorativ este alcătuit din incizii orizontale, drepte şi în val dispuse în fascicule sau distanţate,
în diverse combinaţii, impresiuni triunghiulare, rectangulare sau ovoidale (fig. 14/4; 1111; 1311; 15/2) sub formă
de benzi orizontale sau registre amplasate pe umerii şi pântecul vaselor.
Ponderea vaselor lucrate cu mâna (fig. 10/3-6; 12/2-3) şi la roata rapidă (fig. 11/4; 12/9; 13/6) reprezintă un
procent extrem de redus în olăria acestei aşezări.
Analogiile pe care formele înregistrate le invocă trimit spre o datare a acestui sit în secolul VIIF 0 şi în
secolul IX, cu posibile prelungiri chiar şi dincolo de sfârşitul acestui secoJ2 1•
Prin situarea sa în jurul stâncii pe care s-a ridicat în evul mediu cetatea Ciceului, aşezarea de la CiceuCorabia pare a se înscrie în tipul de "aşezare cu fortificaţie" 22 cu toate că argumente directe pentru o astfel de
catalogare nu se pot proba din cauza distrugerii qvasitotale a pintenului pe care s-a înălţat cetatea. Terasa înaltă,
situată la cea. 650 m altitudine, ocupată de aşezare, aminteşte de tipul de peisaj consacrat sub denumire de "cultură
a plaiurilor", pe care Gh. Baltag o atribuie acelor comunităţi locale care se retrag din faţa invaziilor, reuşind să
conserve· tradiţiile culturale ale lumii romane, ipoteză care va trebui verificată prin investigaţii de mai mare
amploare în zona platourilor.
Materialul arheologic de la Ciceu-Corabia are oarecari asemănări şi în privinţa formelor cu cel întâlnit în
aşezarea de la Albeşti 23 , dar înregistrăm şi o serie de profite mult mai evoluate, cu marginea răsfrântă în formă de
pâlnie sau cu nervură exterioară (fig. 6/5-6; 16) care presupun o fază mai târzie, din secolele X- XF\ a aşezării
de sub culmea Ciceului.
Inventarierea vestigiilor feudale timpurii din Transilvania de nord-est subliniază faptul că regiunea nu a
cunoscut o discontinuitate a habitatului în această perioadă, în multe locuri aşezările dezvoltându-se pe vetre de
1. Stanciu, StComSatu Mare 13. 1966, p 77. fig. V/15. cu bibliografia.
E. Zaharia, Populaţia românească în Transilvania în secolele VII- VIII (Cimitirul nr. 2 de La Bratei), Bucureşti. 1977, p 62
sqq; idem DaciaNS 38-39, 1994-1995, p 326, fig. 16/1,5,8 şi fig. 17/2-3; S. Dumitraşcu, Biharea /. Săpăturile arheologice din anii
1973-1980, Oradea 1994, p 180 sqq, pl XCVII-CIX.
21
Avem în vedere aici nu doar unele profite evoluate dar şi o serie de motlve decorative precum inciziile orizontale distanţate sau
cele realizate prin impresiuni care-şi găsesc referinţe la Blandiana, in inventarul unor locuinţe datate în secolul X (K. Horedt, DaciaNS
10, 1966, p 286-87, fig. 11-12; Gh. Anghel, H. Ciugudean,Apulum 24, 1987, fig. 7/1).
22
Gh. Baltag, RB 8, 1994, p 75.
23
/dem, op.cit., pl. III/2, IV/l.
24
S. Dumitraşcu, op.cit., p 195 sqq, pl CXVII/1-2
19
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locuire din secolele anterioare, după cum apar şi aşezări noi, fie prin strămutarea comunităţiilor locale, fie prin
instalarea unor grupuri de slavi, care ating regiunea în diferite etape2s Faţă de perioada secolelor V-VI, la nivelul
descoperirilor arheologice, sesizăm o reducere a numărului .de descoperiri, la aceasta contribuind desigur atât
stadiul cercetărilor cât şi un material ceramic mult mai friabil care nu conservă urmele de locuire pe suprafaţa
solului.
Ruptura care se înregistrează în aspectul culturii materiale îşi află explicaţii diverse, care ţin atât de fenomene
economice şi sociale interne, dar şi de modificările demografice determinate de stabilirea grupurilor de slavi
alături de populaţia romanică, autohtonă. Stadiul cercetărilor şi sărăcia inventarelor nu oferă suficiente repere
pentru a putea stabili dimensiunile procesului de colonizare şi departajarea grupelor de descoperiri care pot fi
atribute autohtonilor sau noilor veniţi, mai ales că aceştia din urmă au pătruns în regiune după un contact îndelungat
cu lumea romana-bizantină care i-a influenţat atât formele de viaţă cât şi aspectul culturii materiale. Uniformizarea
pe spaţii largi în care diversele componente etnice îşi pierd expresivitatea, îngrădesc demersul arheologiei în
stabilirea etnicităţii grupelor de descoperiri din această perioadă.

DES VESTIGES DE L'EPOQUE DU HAUT MOYEN ÂGE AU NORD DE LA TRANSYLVANIE
(Resumee)
Des recherches systematiques, des sondages archeologiques ou de simples investigation de surfface ont
sensiblement augmente les donnees complexes pour la connaissance de !'habitat du bassin de Someşul Mare et de
l'interfleuve Someş-Mureş, territoire ou se trouve .i l'heure qu'il est, le departement de Bistriţa-Năsăud. Ces
donnees se raportent aux vnc - xc siecles.
La restructuration de !'habitat, les modifications enregistrees dans la culture materielle, a partir du milieu
du vne siecle sont liees a la dissipation du pouvoir gepide attestee dans la region par de nombreux vestiges,
pendant la periode anterieure et la formation de certaines communautes slaves, mains aussi per des processus qui
tiennent de l'acculturation et d'ethnogenese qui entraînement la population autochtone.
Connue presque en exclusivite par des decouvertes des habitats la culture materielle de cette periode ne
permet pasune chronologie tres precise, c'est pourquoi les tadation demeurent encore assez vaques, bien qu'on
puisse suivre des phases ou des evolution dans ses aspects.
Les habitats, plus etendus, ou seulement des groupes de maisons, occupent des emplacement varies, a
partir des habitats situes dans les vallees des rivieres Şieu et Someş (Şieu-Odorhei, Beclean), et continuant avec
ceux situes dans les vallees laterales ou ils ocupent de petites terrasses ou des terrains en pante legere (Archiud,
Corvineşti, Fântâniţa, Stupini, Şopteriu, et ceux parsemes sur des collin~s ou des terrasses hautes (Ciceu-Corabia).
Il y en a qui forment de nouveaux emplacements; il y en a cependant qui continuent leur existance dans les
emplacements des villages habites deja pendant les periodes anterieures (Dipşa, Ocniţa, Stupini, Şieu-Odorhei,
Şirioara). Selon le terrain, on bâtit aussi bien des construction de surface que des chaumieres, la plupart rectangulaires,
mais aussi des huttes rondes a structure en poutres ou de branchages entrelaces. A l'interieur des habitations,
d'ordinaire dans un des coins, il y a des âfres uoverts ou des fours bâtis de dalles de gres ou de grosses pierres.
L'inventaire des habitations comprend, presque en totalite, de la ceramique, des outils et des ustensiles en
fer n'ont ete signales que rarement: des ciseaux, dans une des habitations de Şopteriu et un briquet aStupini
«Fânaţele Archiudului». Les categories de ceramiques sont couramment rencontrees a cette epoque-la: des pots
travailles 'a la main etala roue. Leur proportion differe d'un habitat l'autre et dans le cadre du meme habitat,
d'une etape a l'autre. La ceramique travaillee la main, confectionnee sur les lieux, comprend de petits plateaux
et des couvercles travailles aves de la pâte a tessons broyes et a gravier. Il y a des exemplaires qui sont travailles
avec une pâte grossiere a parois inegales et surface poreuse; d'autres ont ete travailles avec une pâte compacte.

a

25

a

M. Rusu, Apulum 9, 1971, p 720-721.
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La majorite des pots sont travailles a la roue lente et ont les parois unifonnes faites d'une pâte sablonneuse
marron, brune ou noire. Ils sont decores de bandes horizontales, droites ou sous fonne de vagues, entaillees sur les
epau!es et sur la moitie superieure. Les pots travailles la roue rapide sont des exceptions: certains exemplaires
etant signales dans !'habitat du VII• siecle de Şopteriu, et dans un horizon un peu plus tardifa Stupini. A partir du
vm· siecle la ceramique travaillee ala roue lente devient plus frequente.
Les fonnes ceramiques inscrivent la majoirite des decouvertes de cette region dans« le groupe de Mediaş ».
D'autres signalent des penetrations de certains groupes de slaves du cote Nord-Ouest (Şirioara, Odorhei). La
poterie de !'habitat de Ciceu-Corabia et certaines fonnes de Stupini indiquent un horizon plus tardif qui commence
au IXC siecle et qui continue jusqu'a une epoque plus tardive du x· et XJ• siecle meme.

a
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Fig. 1. Harta
descoperirilor /feudale
timpurii din nord-estul Transilvaniei
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Fig. 2. Archiud
"Fundătura"- ceramică lucrată la roată (1-4) şi cu mâna (5)
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Fig. 3. Ceramică din aşezările de la Archiud "Fundătura" (2-4), Căianu Mic (1) şi Fântânele "Rât" (5-11)
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4. Ceramică din aşezarea
de la Ciceu-Corabia «Sub Cetate»
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Ocniţa «La Ştefalucu
» - fragmente ceramice lucrate la roată
/ http://complexulmuzealbn.ro
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/ http://complexulmuzealbn.ro

2

1

•

"'

...

Fig. 11. Stupini "Fânaţele Archiudului"-

ceramică şi lamă de cuţit (6) din
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

locuinţa

15

}cF:-:::sr:;s rl\

1
l.

)
.......

.

/

......._.~--_;--------·---
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cerea Sfatului oraşului să amâne demolarea zidului mănăstirii dominicane până când va putea el însuşi să medieze
conflictul la faţa locului 28 . Este posibil ca până la izbucnirea diferendului, călugării dominicani să fi participat cu
meşteri la construirea noilor fortificaţii. În registrul de socoteli ale oraşului, figurează un călugăr Johannes, care
în anul 1505 a lucrat împreună cu ucenicul său la fundaţia unui zid şi la construcţia unui pod 29 Se ştie că la
sfârşitul secolului XV şi începutul secolului XVI, atât conventul dominican cât şi cel franciscan aveau deschise
şantiere de construcţii, ceea ce face la fel de plauzibilă apartenenţa călugărului Johannes la Ordinul franciscan 30 .
Realizarea căii de acces pe terenul conventului dominican a fost acceptată în anul 1525, când s-a trasat o
alee pe lângă zidul fortificaţiei 31 . În planul oraşului întocmit de Stefan Lutsch în 1736, aleea de gardă înconjoară
incinta pe tot perimetrul curtinelorl 2 (fig. 3).
Amplasat la intersecţia străzilor Klostergasse (Uliţa Mănăstirii) cu Pfaffenbrudergasse (Uliţa Călugărilor),
conventul era alcătuit dintr-un complex de clădiri regulamentare, formate din claustrul ordonat pe trei laturi în
jurul unei curţi dreptunghiulare, care era închisă pe latura nordică de biserică. Baza documentară relativ săracă
referitoare la arhitectura conventului dispărut, permite doar reconstituirea fragmentară a ansamblului, prin corelarea
datelor furnizate de documente cu descrierile şi imaginile rămase din secolul XVIII. Cele din urmă pot fi luate în
considerare ca repere pentru o apreciere orientativă, dacă avem în vedere subiectivitatea înregistrărilor şi lipsa de
rigoare în redarea imaginilor, fie ele vedute sau planuri ale oraşului.
Primul reper, în ordine cronologică, îl constituie reprezentarea lui Visconti din 1699, în care clădirile
regulamentare circumscriu o curte dreptunghiulară, având pe latura nordică biserica, orientată cu altarul spre
răsărit. Clădirile claustrului depăşesc biserica în lungime, careul închizându-se pe latura nordică printr-un tronson
scurt, care este axat pe axa longitudinală a bisericii şi se află în spatele corului. Între cor şi acest tronson, există o
deschidere care sugerează o intrare în curtea călugărilor. Spre est, sud şi vest clădirile sunt înconjurate de terenul
aferent conventului, delimitat de două străzi şi curtina cetăţii.
Un alt reper planimetric al conventului dominican îl găsim în planul oraşului întocmit de Stefan Lutsch în
1736 şi aflat în Mapa lui J.C. von Weiss. Redat la o scară mai mare, conventul apare aici într-o configuraţie
diferită şi, probabil, mai apropiată de realitate 33 Clădirile circumscriu o curte uşor trapezoidală, cu biserica pe
latura nordică şi claustrul ceva mai lung spre vest. În spatele bisericii apare curtea anexă, delimitată spre sud de
zidul cetăţii, cu aleea de gardă, care odinioară suscitase atâtea dispute, între curtină şi claustru.
Reprezentarea în plan făcută de Lutsch este confirmată în stampa oraşului realizată de Johann Haas, probabil
tot în 1736, aflată în aceeaşi mapă Weiss. Valoarea documentară deosebită a acestei stampe privind aspectele
legate de arhitectura conventului dominican, constă în redarea detaliată a volumetriei clădirilor, aflate în prim
planul imaginii. La vremea respectivă, majoritatea clădirilor se aflau în pragul ruinei, singura aflată sub acoperiş
fiind aripa vestică a claustrului, care a dăinuit până în zilele noastre.
Perspectiva asupra ansamblului este parţial obturată de curtinele cetăţii, care maschează aripa sudică, de
lângă zidul de incintă, ceea ce ar putea însemna fie că la data respectivă aripa era ruinată, fie că avea doar parter,
iar în perspectivă este mascată de zid.
Reperele planimetrice corespund imaginii din stampă, prin raportare la bastionul de colţ şi la Turnul Dogarilor,
care apar în prim plan. La fel ca în desenul lui Lutsch, aripa răsăriteană a claustrului este axată pe Turnul Dogarilor,
iar raportul dimensiunilor totale corespunde celui din plan. În spatele bisericii se vede o curte gospodărească
înconjurată de un zid înalt, în care se află patru case mai scunde, aşezate dispersat.
ibidem, p.196, doc.715
'"Johanni Monacho una cum suis consociis laborantibus in sublevatione laterum tecturae murorum et praeparatwne pontis",
Dahinten, op.cit., p.359
30
Registrele de socoteli păstrează date despre plata unor lucrări la mănăstirea franciscană în 1494, 1513 şi 1520 (ibidem, p.300).
31
Ivanyi B., op.cit., p.34
32
Publicat de Borbely A.,op.cit., p.203, planşa 12, nedatată.
)) Exactitatea planurilor întocmite de Lutsch poate fi verificată pentru cetatea Alba-Iulia (1736), unde reprezentarea exclude orice
incertitudine (E.Hulea, Th. Streitfeld, Stampe din secolul _.,\11/l privitoare la oraşele Alba-Iulia şi Sebeş, înApulum, VI, 1967, p.665).
28

29
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Din analiza stampei, putem deduce câteva elemente importante, care, împreună cu descrierile de epocă, ne
pot ajuta la conturarea unei imagini a arhitecturii conventului dispărut.
Biserica avea un cor cu absidă poligonală 5/8, sprijinită de contraforturi înalte, iar nava pare destul de
amplă, încheiată cu un pinion de zid la vest, ciuntit, străpuns de două ferestre înalte. Lipsa acoperişului ne lasă să
observăm că între navă şi cor apare un zid despărţitor, care ar corespunde peretelui de deasupra arcului triumfal.
Spre deosebire de peretele nordic al navei, care nu conţine nici un element arhitectonic auxiliar, pe cel al corului
apare figurat un element de susţinere, care ar putea fi un pilastru sau o consolă de la bolţi. Sub ferestrele relativ
scurte ale navei, se poate observa arcada foişorului care înconjura curtea călugărilor şi care reprezintă nucleul
oricărui edificiu de acest tip.
Clădirile claustrului aveau aripile de est şi vest prevăzute cu un etaj, partea răsăriteană fiind probabil
despărţită de corul bisericii printr-un coridor de trecere spre curtea din spate. Prezenţa coridorului este atestată de
cele două ferestre aflate pe zidul spre biserică şi care nu s-ar putea explica decât printr-o distanţare a structurii
claustrului de cea a corului.
Din descrierea făcută de fratele Agostino Morin O.P. în 1754, aflăm o serie de detalii semnificative cu
privire la arhitectura fostului convent dominican 34 . În opinia călătorului, conventul ruinat "şi fără stăpân de drept",
se numărase printre cele mai mari şi mai importante aşezăminte ale Ordinului din Transilvania, incluzând o şcoală
de filosofie şi teologie- probabil un studium solemnae şi un noviciat. În 1524 aici exista un magistru al novicilor
- Fr. Dominicus Magister Noviciorum, în schimb nu găsim printre membrii conventului nici un călugăr cu titlul
de lector, baccalaureus, magistru în teologie sau predicator general, care ar fi avut dreptul să predea într-o şcoală
de rang superior 3s. Singurul călugăr care ar fi avut acest drept, era priorul conventului, fratele Melchior, care avea
obligatoriu gradul de lector şi putea să conducă o şcoală dominicană Se pare că la Bistriţa a fost înfiinţat în
secolul XV un studium solemnae condus de priorul Laurentius de Valle Rosarum, care în anul 14 76 era împuternicit
de maestrul general să-i investească preoţi pe şase călugări care împliniseră vârsta de 22 de ani 37
Despre biserica dominicană, se spune că era "foarte mare şi grandioasă", măsurând 120 de paşi lungime şi
70 de paşi lăţime, respectiv 37, 92m şi 22, 12m38 . Un raport de 1, 7 între lungime şi lăţime, ne indică o dezvoltare
considerabilă pe lăţime, ceea ce ne conduce la ipoteza unei hale trinavate, apropiată de proporţiile planului bisericii
parohiale (lăţime 22,36m), înainte de transformarea ei în a doua jumătate a secolului XVP 9 (fig. 4).
Raportul dintre lungimea navei şi cea a corului poate fi cu greu stabilită pe baza imaginilor păstrate, care
sub acest aspect se dovedesc contradictorii. În stampa lui Haas, corul apare destul de scurt, de maximum o travee
rectangulară, marcată de o fereastră, urmată de o absidă pentagonală sprijinită de contraforturi, iar nava, după
numărul ferestrelor, ar fi putut avea cel mult cinci travee, dacă admitem că traveele de capăt puteau fi oarbe.
Neobişnuită este totuşi aici, prezenţa ferestrelor pe peretele sudic, atât la cor cât şi la navă, ştiind că de regulă, în
partea dinspre claustru acestea lipsesc.
Pe planul lui Visconti biserica are un cor scurt, similar cu al celorlalte biserici din oraş, ceea ce ar presupune
o reprezentare convenţională. Faptul că Visconti a ignorat proporţiile reale se verifică în cazul bisericii franciscane,
care în fapt are un cor lung de 15m (raport de 5/8 între cor şi navă), reprezentat cu circa 1/3 mai scurt.
36

34

lvanyi B.. op.cit., p. 38-41
Confonn listei nominale publicate de K. Fabritius, Zwei Funde ... , p. 33
36
Sistemul de învăţământ dominican cuprindea următoarele etape: studium logicae - 3ani, studium naturarum - 2ani şi studium
solemnae, la absolvirea căruia dominicanul putea primi investitura de preot. Continuarea studiilor universitare se facea în studium
generale. Annette Barthelme, La reforme dominicaine au .IT :e se ele en Alsace et dans 1'ensemble de la province de Teutonie, These Universite de Strasbourg, 1930, p.ll
37
Ivanyi B., op.cit., p. 30
38
Am luat în considerare piciorul austriac de 0,316m, folosit în secolul XVIII în Transilvania (Nicolae Stoicescu, Cum măsurau
strămoşii. Bucureşti, 1971, p.70). Nu excludem posibilitatea caAgostino Morin să fi avut ca reper piciorul italian, care varia între O, 34m
şi O, 38m. ceea ce ar modifica dimensiunile bisericii la 40,80m x 23,80m sau respectiv 45,60m x 26,60m. Piciorul gennan de 0,315m
poate fi uşor asimilat cu cel austriac. Orientându-se după un plan al oraşului din 1750, Otto Dahinten a apreciat biserica la 44rn x 19m,
cifre care nu respectă raportul dimensiunilor date de Morin, a cărui descriere o foloseşte (0. Dahinten, Bei trage zum Geschichte der Stadt
Bistritz, înArhiv des Vereinsfur Siebenburgische Landeskunde, 50, 1944, p.83).
39
Vezi planul vechii biserici parohiale, o bazilică cu trei nave, publicat de O. Dahinten, Geschichte, p. 275.
35
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Forme înrudite apar la câteva biserici din nordul Transilvaniei, respectiv la uşa de nord a corului bisericii reformate
din Dej, în turnul bisericii din Moruţ, la uşa sacristiei din Viţa şi a celei din Şieu-Odorhei 53 .
Cel de al doilea ancadrament (fig. 8), aflat într-una din încăperile parterului, are un decor frontal, compus
pe principiul încrucişării de baghete, acestea fiind de fapt nişte toruri turtite, desprinse direct din soclul de piatră
teşit la 45°. Profilatura redusă, este completată la colţuri cu scuturi stilizate. Sub aspect morfologic, acest
ancadrament se înrudeşte cu cel aflat la parterul casei nr. 9 din strada D. Gherea, dar prezenţa scuturilor şi racordul
nemijlocit al profilaturii cu soclul, amintesc de ancadramentul de la casa Pettennan54 .
Deşi prezintă morfologii distincte, ambele ancadramente aparţin aşa numitului stil de tranziţie între gotic şi
Renaştere, putând fi datate în intervalul 1500-1526. Analogiile cu arhitectura laică locală şi cu monumente gotic
târzii din zona Becleanului şi din Sibiu, mergând chiar până în zona Alba, poate indica o legătură a meşterilor cu
atelierele de pietrari autohtoni. Fără îndoială că cel puţin o parte din sculptura în piatră din această aripă a claustrului,
a fost executată de fratele convers Petrus Lapicida care figurează pe lista conventului bistriţean, în 152455 . În
aceeaşi perioadă activa aici şi dulgherul Laurencius de Slesia 56 , ceea ce denotă existenţa unui şantier de construcţii
în incinta conventului, în preajma anului 1524.
În afara analogiilor stilistice, avem dovada documentară a unor posibile legături stabilite de conventul
dominican din Bistriţa cu Sibiul, prin intermediul priorului Petrus de Cibinio, care conducea conventul în 1509 57
şi care ar fi putut influenţa aducerea unor meşteri sibieni pe şantierul claustrului.
Lucrările de reconstrucţie a conventului dominican din Bistriţa au avut premize mai vechi, confirmate
printr-o indulgenţă papală din 1444, acordată conventelor şi mănăstirilor din Transilvania distruse de turci, printre
care şi cele din Bistriţa . Iniţial, se pare că lucrările s-au limitat la reparaţii, realizate cu sprijinul Sfatul oraşului,
care în 1462 plătea ţiglele făcute de meşterul Dragoş pentru conventul Sfânta Cruce59 . Deschiderea şantierului sa concretizat, probabil, abia în preajma anului 1480, când un notar din Bistriţa adeverea o nouă indulgenţă, de
data aceasta a papei Sixtus IV, acordată conventului Sfânta Cruce60 . În următoarele două decenii, donaţiile şi
legatele testamentare în favoarea dominicanilor au fost numeroase, în special din partea nobilimii locale. Printre
donatorii importanţi se număra familia Farkas de Herina, care i-a înzestrat în 1485 şi 1512, cu proprietăţi şi
obiecte de uz liturgic61 . O donaţie în bani pentru reconstrucţia claustrului şi "în onoarea Sfântului Nicolae" a fost
făcută de diaconul Albert Marai în 150262 .
Participarea meşterilor dominicani la lucrările de construcţie ţinea de tradiţia ordinului. Regulamentele de
construcţie introduse în constituţile dorninicane şi rămase valabile până în al doilea deceniu al secolului al XVI-lea6',
permiteau folosirea converşilor specializaţi în construcţii şi arte, pe diferite şantiere ale ordinului şi în afara lor.
58

Corina Popa, Biserici sală gotice din nordul Transilvaniei, în Pagini de veche artă românească, vol.IV, Bucureşti, 1981, p.75
Scuturile heraldice au o largă răspândire în decor*a unor biserici gotice rârzii din zona Bistriţa- Beclean- Dej şi Ia bisericile
din Ciuc (ibidem, p. 82, idem, Biserici gotice din jurul Bistri,tei, în Pagini de veche artă românească, voi. I, Bucureşti, 1970, p. 321-322);
vezi şi Gheorghe Mândrescu, Arhitectura în stil Renaştere la Bistri,ta, Cluj-Napoca, 1999, p.26
55
Fabritiu, Zwei Funde ... , p. 33
56
idem
57
Ivânyi, op.cit., p.31
58
Urkundenbuch, voi. V, Bucureşti, 1975, doc. 2495
59 "Dragosch pro tegulis ad Sanctam Crucem jl.112"(Konrad Giindisch, Cel mai vechi registru de socoteli al oraşului Bistnţa
(1461, 1462), înActaMN, XIV, 1977, p.344)
60
Urkundenbuch, voi. VII, Bucureşti, 1991, doc. 4360
61
Din relatările lui Agostino Morin şi Rudolph Bzenszky rezultă că familia Farkas de Herina ar fi ctitorii noua biserică dominicană
(Ivânyi, op.cil., p. 40; V. Rus, op.cit., p.455). Nici documentul din 1485, după care Thomas Farkas le-a lăsat dominicanilor prin testament
nişte proprietăţi (Ub., VII, doc.4922) şi nici cel din 1512, în care văduva lm Ioan Farkas le dăruia o cruce din argint, o casulă şi două
dalmatice de purpură (Berger, op.cit., p.l55, nr.552), nu atestă calitatea acestora de ctitori ai bisericii. În 1492, voevodul Stefan Bathori
confirma donaţia lui Thomas şi Nicolaus Farkas de Herina, ca plată pentru slujbele de pomenire ~nute pentru ei şi urmaşii lor în biserca
dominicană (Berger, op.cit., p. 105, nr. 363)
62
Entz G., Erde/yi, p.240; Donaţia în onoarea Sf. Nicolae putea fi destinată unui altar.
63
După capitlul general ~ut Ia Marsilia în 1300, constitu~ile au rămas neschimbate vreme de două secole. Sub maestrul general Thomas
de Vio Cajetan (1508-1518), legisla~a privitoare Ia arhitectură a fost completată cu noi directive (Meersseman, op.cit., p.l38, nota 5).
53
54
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erau trimişi de la un convent la altul, atât în interiorul propriei provinCii, cât şi în afara ei64 .
Prezenţa dulgherului Laurencius de Slesia, venit din Silezia, confirmă această uzanţă.
Despre participarea converşilor dominicani la construcţia bisericii nu avem informaţii sigure. O singură
ştire, din 1488, ne relatează transferul călugărului convers Caspar la Bistriţa, fără precizarea meseriei sau a
conventului de origine65 . Nu excludem, totuşi, posibilitatea unei legături între detaşarea lui la Bistriţa şi şantierul
bisericii, în plină desfăşurare, care urma să fie încheiat peste doi ani.
Din datele furnizate de sursele documentare, corelate cu analiza stilistică a subansamblelor arhitectonice
păstrate, putem desprinde o cronologie a etapelor de reconstrucţie a conventului dominican din Bistriţa. O primă
etapă ar reprezenta-o lucrările terminate în 1487 la aripa sudică a claustrului şi sala refectoriului, urmată de
continuarea lucrărilor la biserică până în 1490, iar apoi încheierea şantierului cu aripa apuseană, în primul sfert al
secului al XVI-lea.

De

regulă, aceştia

EIN VERSCHWUNDENES BAUDENKMAL DER VERGANGENHEIT
DAS DOMINIKANERKLOSTER VON BISTRITZ
(ZUSAMMENFASSUNG )

Die

Tătigkeit

des Dominikanerklosters von Bistritz hat sich zwischen 1245-1556 entfaltet, nachdem die
Klostergebăude bis 1720 als Kornmagazin benutzt wurde. Danach, fast ruiniert, wurde es den Piaristen
zugeschrieben und im 19 Jh. abgerissen.
Das einzige i.ibergebliebene Teil des Klostergebăudes ist der Westfli.igel, der seit 1944 als Asyl funktionien
Die schriftlichen und illustrierten Nachrichten aus dem 18 Jh. sowie die urkundlichen Beweise und die Reste der
einstigen K.losteranlagen (Abb. 1-7), deuten auf einen Umbau zwischen 1480-15 56 hin. Die Kirche wurde zwischen
1480- 1490 umgebaut, die Fli.igel des Refektoriums {măglicherweise in Richtung Si.iden) wurde 1487 beendet
und die Westfli.igel zwischen 1550- 1526 als letzter Etappe des Baus durchgefiihrt.

64

Ibidem, p.l77 - 178

65

lvănyi,

op.cit., p. 30
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Fig. 3. Conventul dominicanilor- Plan de

situaţie (după

S. Lutsch, 1736)
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4. Biserica dominicană
- reconstituire de plan ipotetică
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Fig. 5. Bolţari şi ogive de la biserica dominicană
a) arhivoltă de arcadă; b) arc formeret; c) ogivă secundară; d)

ogivă principală

Fig. 6. Cheie de /boltă
- biserica dominicană
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Fig. 7. Ancadramentul uşii de intrareClaustru, aripa vestică
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Fig. 8. Ancadrament de uşă la interior - Claustru,
aripa vestică
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