Colegiul de redacţie
Corneliu GAIU, Gheorghe MARINESCU, Lucian VAIDA,
Valentin ORGA, Ionuţ COSTEA
Culegere computerizată şi desene Elena P ANDEA

Orice corespondenţă referitoare la publicaţia
.. Revista Bistriţei'' se va adresa:
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
Str. Gen. Grigore Bălan. nr. 19
.J400 Bistriţa
Tel. /Fax. 063-211063

Toute corespondance sera envoyce a l'adresse:
Com1Jiexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
Str. Gen. Grigore Bălan. nr. 19
4400 Bistriţa
Tel./Fax. 063-211063
Roumanie

Ed1ţic apărută

cu sprijinul Editurii Attelft
3400 Cluj-Napoca
Tel. 094-775732
E-mail accent@mail.dntcj.ro

Tipănt

laS C Standard S.R L Cluj-Napoca, tel 094-775732

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

COMPLEXUL MUZEAL BISTRITA-NĂSĂUD
'

REVISTA BISTRITEI
'
XV

2001

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

6

Paul TOPAN, Problema căsătoriei 1i ciclul vieţiifamiliale În protopopiatul

ortodox Turda (i850-i9i4) ...................................................................................................... 227
Valentin ORGA, Câteva aspecte ale colaborării dintre Pictor Om'ţor 1iAurei Vlad

În cadrulgnpului neoactivist de la Oră1tie ................................................................... 238
Minerva LOVIN, imagi11ea Ca~radei 1fi a Statelor lhtite Îll preJ·a româ11ească di11 Trami/vania

Îll epoca dualisiiiUitti austro-ungar.................................................................................... 250
Mircea POPA, italia văwtă de călători româ11i din Transilva11ia .................................................................. 270
Virgil PANĂ, Vrnrările reformei agrare di11 alluli92i asupra invăţămâ11tului

agricol d1i1 România. Şcolile superioare de agricultură ale Astrei ........................................ 2X2
Consideraţiiprivi11d docume~~tele programatke de politică extemă

Simion COSTEA,

a .Ho111â11ei Îll deceniul a/treilea ........................................................................................ 2X6
Cornel .TURJU, Opimapublică .)i i11trarea Romli11iei Îll al doilea război mo11dlal (22 iunie i94i) .............. 298
Ana-Maria STAN, istoriografia relaţiilor româno-:france:e În timpul celui de-a/ doilea
război mondial· direcţii 1iprob/eme de

Adrian ONOFREI,

cercetare ............................................................ 3 19

Naţionalizări Îll judeţul Năsăud ......................................................................................

323

lnna NEMETI, Vrsitoarele Î11111itologia româ11ilor........................................................................................ 349
Ionuţ COSTEA, hrtoarcerealui Mart1ir Guerre sau i.1tona ca vtJcaţie .......................................................... 361

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

7

Aşezarea preistorică

de la
Târgu-Mureş

"Cetate"- II
MOLNĂR Zsolt, Mihai PETICĂ

pe cursul superior al Mureşului 1 , din punct de vedere al deswpcririlor aparţinând culturii
Coţofeni, oferă un volum relativ mare de informaţie comparativ cu alte perioade istorice. Acest fapt se datorează
atât abordării neîntârziate a cercetării sistematice a aşezărilor aparţinând acestei culturi încă de la descoperirea
primelor materiale arheologice de acest gen, cât şi stadiului în care se atlă prelucrarea acestora.
Continuând demersurile noastre în vederea revalorifi.cării materialelor preistorice provenite din vechile
săpături sistematice întreprinse de către Al. Bogdan în situ! arheologic de la Tg-Mureş "Cetate'':!, dorim să prezentăm,
respectiv să analizăm pe scurt, ceramica Coţofeni păstrată în vechea colecţie a Muzeului Judeţean Târgu Murcş.
Prezentarea acesteia este importantă, deoarece în lipsa unor noi cercetări sistematice, deocamdată, aceste fragmente
ceramice reprezintă singurele mărturii ale locuirii umane dintr-o anumită perioadă istorică.
Analizând şi încadrând corect din punct de vedere cror.ologic şi cultural acest lot de material ceramic,
provenit în urma vechilor cercetări sistematice de la Târgu-Mureş "Cetate", ea poate ti folosită, tără a fi un punct
de referinţă datorită lipsei unor observaţii minuţioase stratigratice orizontale şi verticale, ca un material documentar
privmd cultura materială a acestor comunităţi.
Având în vedere discordanţele existente în literatura română de specialitate privind problemele de
terminologie şi cronologic legate de cultura Coţofeni\ precum ~; recenta analiză a acesteia efectuată de către 1I.
Ciugudean 4• nu dorim să abordăm aceste probleme deoarece ar depăşi cadrul acestui articol. Totuşi la rândul
nostru credem, că terminologia utilizată ar trebui să corespundă cu cea folosită, pentru această secvenţă cronologică,
de diferiţii specialişti din ţările Europei Centrale şi de Sud-Est.'
Materialul arheologic este constituit din ceramică, oase de animale şi piese litice. Vom prezenta doar prima
categorie, încât materialele osteologice şi litice ce aparţin culturii Coţofeni, au tost amestecate cu alte descoperiri
de acest gen, provenite din diferitele straturi de cultură a situ lui, pe parcursul timpului, separarea lor tiind imposibilă.
Materialul ceramic se compune din două categorii: a. seramică de uz comun;
b. ceramică fină;
Ceramica de uz comun este lucrată destul de neglijent, cu suprafaţa exterioară slab netezită, zgrunţuroasă,
poroasă şi aspră la pipăit. Ea are o culoare brun-cafenie până la cenuşiu sau cărămiziu, ca degresant tiind J(1losit nisip
cu bobul mare, pietricele, ti·agmente ceramice pisate şi bucăţi mici de calcar.
Ceramica tină este modelată dintr-o pastă mai omogenă, bine trământată şi arsă. Suprafaţa exterioară a
vaselor este mediu netezită, iar pe alocuri păstrează amprente de calcar. Culoarea fragmentelor ccramicc din
cadrul acestei categorii variază de la diferitele tonalităţi ale culorii brune până la cărămiziu, şi uneori st:nt prevăzute
Zona

situată

În viziunea noastră cursul superior al Mureşului ţine de la izvoare până la conl1uen!a sa cu Arieşul. Vezi DraşoYean 1981, 33 nota 1.
Vezi amplasarea precisă a sitului, Bogdan 1967, 79, Lazăr 1995, 258 cu bibliografia, Peticii, Moln;ir 2000.
1
Berciu 1966, I39sqq, Roman, 1971, Roman 1976, Roman 1981, Roman 1983, Moiintz, Roman 1968, Moiintz, Roman 1969,
Moiintz. Roman 1969a, Dumitrescu 1972, l8sqq, Dumitrescu 1974, 2lsq, l57sqq, Dumiliescu, Vulpe 1988, 51, Andri.toiu 1985,
9sqq, Ciugudenn 2000, sqq cu bibliografia.
' Ciugudean 2000, 12sqq.
5
C'iugudean 2000, 15.
1
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cu un slip de aceeaşi culoare. Ca degresant s-a utilizat nisip fin sau cu bobul mare, paiete de mică, fragmente
ceramice pisate.
Deşi starea materialului ceramic nu pe1111ite stabilirea unui repertoriu complet şi nuanţat, pe baza fragmentelor
putem face câteva precizări tipologice.
Cele mai des întâlnite sunt vasele de uz comun, de mărime mare (Pl. II/2, Pl. III/1. Pl. III/1, Pl. IV/2) sau
mijlocie (Pl. VII), cu buza rotunjită dreaptă (Pl. VII )6, mai mult (Pl.III/1, Pl. IV/2)1 sau mai puţin (Pl.I/2)~ evazată,
gura larg deschisă, gât scurt tronconic cu umeri bombaţi (Pl. V11 )9, cu partea inferioară mai mult (Pl. VII/5) sau
mai puţin (Pl. VII/6, 7) tronconică. Aceste f(xme sunt foarte des întâlnite în aşezări le Coţofcni. în special. în stare
tragmentară. 10 Întâlnim castroanele cu buza rotunjită dr~aptă (Pl. VI/4), 11 partea superioară rotunjită, iar cu cea
inferioară tronconică şi tund plat, străchini cu buza rotunjită şi cu partea superioară tronconică (Pl. VIII )1~, precum
şi vase borcan cu buza rotunjită, gât scurt şi corp uşor arcuit (Pl. V/2) 13 • În cadrul materialului s-au găsit şi două
torţi în bandă (Pl. VI/2, 3) 14 . Trebuie menţionat lipsa ceştilor şi a amforelor din cadrul acestui material.
Privind totalitatea materialului recoltat constatăm că, statistic domină ceramica ncornamcntată. În cazul
ceramicii ornamentale, dintre motivele ornamentale utilizate de olarii acestei comunităţi Coţofem putem ammti:
inciziile, impresiunile realizate cu unghia sau cu un instrument de os sau lemn fasonat la vârfîn t!.)1111e dilcrite·j.
brâele, aplicaţiile de pastile în formă de boabe de linte, ~i ornamentele realizate prin tehnica împunsăturilor
SUCCeSJVC.

Stilistic avem documentată în material o întreagă gamă de variante ale ornamentelor mai sus amintite.
Aceste motive deseori sunt combinate între ele organic, pe suprafaţa aceluiaşi vas.
Inciziile sunt realizate sub ti.11111a unor linii subţiri sau mai late, orientate paralel orizontal (Pl. IX/4 )1(',
vertical (Pl. IX/2) 17 , oblic (Pl. VIII, Pl. VIIII5)1 8. Ele pot fo1111a benzi umplute cu impresiuni paralele şi oblice (Pl.
X/5, 8)1 9, pot li dispuse neordonal (Pl. IV/2,- Pl. VIII/2)2° sau în reţea pe corpul vasului (Pl. IX/1, 3, Pl. Xl/2)" 1• Cu
ajutorul linilor incizate s-a realizat motivul ornamental în to1111a "ramurilor de brad" (Pl. IVII, Pl. VIII/4f.
Impresiunile pot fi dispuse pe buză (Pl. I/1, Pl. Il/1, Pl. III/1 )2', to1111ând un şir. Ornamentcle aplicate constau din
butoni (Pl. IX/8)2 4 sau segmente de brâe alveolate (Pl. IX/7)2 5 aplicate pe corpul vasului şi din "boabe de linte"
(Pl. Xl/2) 26 . Brâul crestat este întâlnit o singură dată (Pl.Vll/1)21 aplicat sub buza vasului. Ornamentele realizate
prin tehnica împunsăturilor succesive apar de patru ori, prin acestea sunt realizate benzi verticale (Pl. XII ) 2 ~ sau

• Romfll1 1976, 185, Pl. 87/2, Mo1nfil· 1997,371. Fig. 37.
7
Lazăr 1978, Pl. XXIV/21. Pl. XXV/Il
K Roman 1976, 170, Pl. 70/3.
9 Romfll1 1976, 170, Pl. 70/3, 185, Pl. 87/2.
10
Dumitraşcu. Togan 1971,433.
11 Gogâ1tan. f1orea 1994, 15, Fig. 3/13.
1 ~ Roman 1976,203, pl. 106/12,210, Pl. 1 13/9.
n Romfll11976, 131, Pl. 2917.
1" Dumitraşcu, Togfll1 1971,429, Pl. II!4, Roman 1976, 135, Pl. 35/20, Horedt 1979, 24, Abb. 7/9.
11
Lipm·an 1982. 12.
16 Berciu, Berciu /949, fig24/13.
17 Romfll11976, 206, pl. 109/8: pl.82/22.
18 Romfll1 /976, 170, pl.70/8.
19 Roman /976, 182, Pl. 82/17, Lazăr /978, Pl. XXII/6, 7, 31, 32, 34, 37, Gogâ1tfll1, F1orea /994, 15, Fig. 3/2.
20 Roman /976, 173, Pl. 73/5.
~~ AldCII 1968,99, Fig. 7/30, Romfll11976, 180, Pl. 80/2, 182, Pl. 82/21, 197, Pl. 100/10.
22 Gogâ1tan, F1orea1994, 15, Fig. 3/6.
~ 3 Lazăr 1978, pl.XXIV/2, Roman 1976, 113, pl.83/l3, Dumitr,•1cu, Togan 197/, 154, pl. Il/5.
~ 4 Romfll1 1976, 208, Pl. lll/6.
~s Romfll1 /976, 131, Pl. 81/13.
~· Romfll1 1976, 182, Pl. 82/21, PI.!!2/3, Lazăr 1978, Pl.X/3.
27 Vlassa 1961, 32, Fig. ll/11.
2 ~ Roman 1976,203, Pl. 106/8,211, Pl. I 14/1, 183, Pl. 83/15, Lazăr 1978, Pl. XX/1.
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triunghi uri (Pl. VII/3) 29 dispuse pe corpul recipientului. Tot prin intern1ediul acestui procedeu de decorare a suprafeţei
vaselor au fost realizate şi omamentele în forn1a ramurilor de brad (Pl. X/3) 30 sau în căpriori (Pl. X/4) 31 Amintim
că omamentele în forn1ă de "boabe de linte" au fost descoperite pe un singur fragment ceramic în asociere cu
benzi incizate, dispuse în reţea. Aceste ornamente aplicate jucând mai degrabă un rol secundar în ceea ce priveşte
decorarea suprafeţei vasului, fapt întâlnit la sfârşitul fazei II respectiv în faza a III. a culturii Coţofeni. 32
În două cazuri întâlnim ornamentarea părţii interioare a buzei vasului prin linii incizate dispuse paralel
(Pl. X/2)-n, respectiv prin triunghi uri realizate prin tehnica împunsăturilor succesive (Pl. XII )34 .
Din punctul de vedere al omamentării, remarcăm utilizarea unui număr restrâns de motive şi predilecţia
pentru folosirea în decorul ceramicii a incizilor. Putem surprinde şi unele influenţe vueedoliene, cum ar fi tendinţa de
a omamenta partea interioară a buzei şi cea de a pregăti pentru ornamentare un spaţiu larg, pentru a ti încrustat cu
pastă albă. _ls În vederea susţinerii pastei albe calcaroase s-au folosit diverse procedee, optându-se treptat şi pentru
t()losirea împunsăturilor succesive alături de incizii, fapt considerat de către P. Roman caracteristic pentru stărşitul
celei de a doua faze evolutive a culturii. 36 Apariţia elementelor de decor realizate prin tehnica împunsăturilor succesive,
considerate de mai sus amintitul cercetător ca aparţinând fazei a III-a, alături de motivele ornamentale specitice fazei
precedente (benzi incizate înguste haşurate oblic sau umplute cu impresiuni, prezenţa masivă a inciziilor înguste care
au tendinţa să acopere majoritatea suprafeţei vasului)l7 prefigurează stilul decorativ a fazei a III-a.
Analogii apropiate pentru materialul din această aşezare găsim la: Cicău 38 , Sântimbru39 Gligoreşti-Holoame40 etc.
Pe baza scurtei analize tipologice şi stilistice prezentate, având în vedere analogiile pe care le găsim în
restul ariei de răspândire, încadrăm ceramica din această aşezare la stărşitul fazei II - începutul fazei a III a
culturii Coţofeni.
Materialul provenit din aşezarea de la Târgu-Mureş "Cetate" ilustrează la rândullui începutul regionalizării
culturii Coţofeni şi apariţia grupelor cu caractere specifice şi elemente comune, când ornamentele sunt din ce în
ce mai subordonate încrustaţiei.
Concluziile care se desprind din prezentarea materialului au un caracter preliminar, sperând ca viitoarele
cercetări sistematice, să elucideze această problemă.
41

PRE-HISTORICAL DISCOVERIES OF TÂRGU-MUREŞ "CETATE" II
(Abstract)
In 1963 a sistematica! research wich took place at Târgu Mureş. From the point called "Cetate" an
archaeological material was recolted, wich carne from the layer ofCoţofeni culture. The material contains ceramics.
The place is not unknown in the literature of speciality, being mentioned by P.I. Roman and V Lazăr who gave the
complet bibliograticallist about this settlement in his Repertory. The discovered archaeological material can be
included in the phase late II- early III of the Coţofeni culture.
29
30

31
32
33
l4

JS
36
37

38
39
40
41

Roman 1976, 183, Pl. 83/8, 184, Pl. 84/1.
Lipol'III1 1982, 24, Pl. 11/8, Laziir 1978, Pl. :XXIV/22, A/dea 1968, 99, Fig. 7/10.
Roman/976, 182, Pl. 82/19, Lazăr 1978, Pl. XXIV/19.
Roman/976, 42, Roman/976, 182, Pl. 82/3, 17, 21.
Roman 1976, 171, Pl. 71/3, 196, Pl. 90/4.
Roman/976, 214, Pl. ll7/4.
Roman/976, 55.
Roman/976, 40.
Ciugudcan2000, 48.
Ciugudean 2000, 172sqq, P1. 46-50
Ciugudean 2000, 180sq, Pl. 54-55.
Gogâltan, Florea 1994.
Am optat pentru acest tip de încadrarea a cerarnicii, având în vedere părerea lui H. Ciugudean. ( Ciugudean 2000, 46.)
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Pl. 1. - Târgu Mureş "Cetate" - Material ceramic cultura Coţofeni
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Pl. Il. - Târgu Mureş "Cetate"- Material ceramic cultura Coţofeni
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

13

Pl. III. - Târgu Mureş "Cetate" - Material ceramic cultura Coţofeni
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Pl. IV. - Târgu Mureş "Cetate" - Material ceramic cultura Coţofeni
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Pl. VII. - Târgu Mureş "Cetate" - Material ceramic cultura Coţofeni
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Pl. VIII. - Târgu Mureş "Cetate"- Material ceramic cultura Coţofeni
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Pl. IX. - Târgu Mureş "Cetate" - Material ceramic cultura Coţofeni
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Consideraţii

privind
sfârşitul

culturii Wietenberg la vest de

M-ţii Meseş

Ioan BEJINARIU

Din punct de vedere geografic, zona la care ne referim reprezintă sud-vestul judeţului Sălaj. Ca unitate
geografică este vorba despre Depresiunea Şimleului, zonă străbătută de cursurile de apă ale Crasnei şi Barcăului.
Văile celor două râuri şi mai ales valea Crasnei au reprezentat în preistorie importante artere de legătură între
zona Tisei Superioare şi Podişul Transilvaniei 1•
Din zona Dep. Şimleului, descoperiri, atribuite ulterior culturii Wietenberg sunt menţionate încă de la
sfârşitul sec. XIX2 • După al doilea război mondial, cercetările de teren precum şi o serie de sondaje arheologice în
unele situri aduc noi completări pe harta descoperirilor Wietenberg din spaţiul de la vest de Meseş 3 . Cercetarea
aşezării Wietenberg de la Derşida "Dealul lui Balota" i-a permis lui N. Chidioşan formularea unor concluzii
referitoare la evoluţia culturii Wietenberg în arealul său nord-vestic 4 • Problema sfârşitului culturii Wietenberg în
zona văii Crasnei a fost abordată tangenţial şi de către C. Kacs6 5. Publicarea inventarului unei gropi aparţinând
culturii Wietenberg de la Şimleu Silvaniei oferă lui F. Gogâltan şi D. Tamba prilejul unei scurte discuţii despre
fenomenele care au determinat încetarea evoluţiei culturii Wietenberg în zona văii Crasnei 6. Zona la care ne
referim precum şi situ! de la Derşida aflat în apropiere sunt incluse de către N.Boroftka în grupa regională de
nord-vest a culturii Wietenberg7. Problema evoluţiei culturii Wietenberg la vest de masivul meseşan a fost abordată
anterior şi de autorul acestor rânduri 8. Se poate afirma că opiniile celor amintiţi mai sus, referitoare la evoluţia
culturii Wietenberg şi în special la sfârşitul ei în zona dintre râurile Crasna şi Barcău au fost influenţate major de
situaţia stratigrafică de la Derşida "Dealul lui Ba/ata", staţiune aflată pe valea Crasnei, imediat după ieşirea din
Depresiunea Şimleului, spre nord-vest.
Limitele unui demers referitor la problema fazei finale a culturii Wietenberg au fost clar precizate de către
H. Ciugudean 9. Pentru lămurirea, cel puţin parţială, a acestui aspect, credem că este necesară o tratare a problemei
în cadre zonale restrânse, precis conturate geografic. De aceea ne referim la Depresiunea Şimleului, zonă ce se
plasează chiar la limita nord-vestică a arealului culturii Wietenberg, fapt ce a favorizat influenţele reciproce între
comunităţile Wietenberg şi cele învecinate, la vest, ale culturii Otomani.
Cercetările arheologice sistematice efectuate în ultimul deceniu în zona Depresiunii Şimleului 10 , precum şi
unele descoperiri mai vechi rămase nepublicate 11 au adus elemente noi în cadrul discuţiei referitoare la evoluţia

1

3
4

5
6
7
8
9
10

11

*** .ludefu1 Să1aj. Monografie, Bucureşti, 1980 .
.I.F. Fetzer, 1896, p.60-65; idem, 1898, p. 416-423.
M Moga,/950, p. 131-135.
N Chidioşan, 1980, p11ssim.
C. Kacs6,1980, p. 37-46.
F. Gogâ1tan- D. Tamba, 1992, p. 61-65.
N Boroflka, 1994, p. 244-246.
l Bejinariu- E.Lak6, 1996, p.l7-18; l Bt:iinariu, 1998, p.243-254.
H Ciugudean. 1997, p.65-97.
M Rusu- H Pop -! Bt;tinariu, 1995, p.87-88;! Bt:iinariu, 2000, p.40-41;! Bt;iin~~riu- H. Pop, 1995, p.89; idem, 1998, p.90-96;
H Pop -! Bt:iinariu,/996, p.323-325; H Pop el al., 2000, p.l02-103;
/;~ Lak6, 1987, p.77-81.
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culturii Wietenberg în această zonă. Drept bază de discuţie vom apela la săpăturile arheologice de Ia Şimleu
Silvaniei şi Crasna.
Şimleu

Silvaniei
În primăvara anului 1996 în zona centrală a oraşului, la cea. 100 m nord de castelul Bâthory unde urma să
tie realizat un nou bloc de locuinţe a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 6x4m plasată chiar în groapa pentru
fundaţia blocului. Punctul respectiv se afă pe conul de dejecţie format de Valea Ciorgăului ce se varsă în Crasna.
Caseta a fost trasată la cea. 10-15m vest de zona unde au fost efectuate săpături le de salvare din 1990 12 . Stratul de
cultură, surprins doar în extremitatea sudică a casetei a permis diferenţierea clară a două nivele de cultură (pl. I/2).
Nivelul inferior (l) de culoare negru-închis, conţinând mult cărbune, chirpici şi ceramică fragmentară aparţine
culturii Wietenberg, iar nivelul superior (Il), ce-l suprapune direct pe primul, are un aspect cenuşiu, mai deschis
decât precedentul. Nivelul superior aparţine grupului Cehăluţ. Anumite elemente (bucăţi de chirpici, cenuşă şi
L:ărbune) apărute în ambele nivele sunt dovezi plauzibile pentru a putea afirma că în acest punct avem de-a face cu
o aşezare. Din nivelul Wietenberg provin fragmente de străchini, ulcele, ceşti lucrate mai toate din pastă de bună
calitate în amestec cu nisip fin (pl.II-III). Vasele au suprafeţele bine lustruite, iar culorile preponderente sunt
cărămiziu! şi maroniu! închis. În ceea ce priveşte decorul se remarcă predominarea decorului meandric umplut cu
împunsături simultane (pl.II/1 ,3,5). Pe un singur fragment apar registre de linii realizate în tehnica împunsăturilor
succesive cu un vârf ascuţit(pl.III/5), iar, pe un alt fragment, un meandru realizat în tehnica împunsăturilor
succesive în canal lat (1114). Interesant este un fragment de strachină decorat cu un ornament tip " tablă de şah"
(pl.II/5). Materialele prezentate pot fi atribuite etapei Wieteberg III (Chidioşan) şi îşi află bune analogii printre
cele provenind din groapa descoperită în acelaşi punct în 1990u precum şi printre ceramica descoperită în nivelurile
4 -5 de la Derşida "Dealul lui Baloti' 14
Crasna "Csereo/daf' (com.Crasna)
Staţiunea arheologică de la Crasna, punctul "Csereo/da/' a tost descoperită în 1976 şi a fost cercetată în
decursul a patru campanii de săpături ( 1982 -1985). Aşezarea a tost atribuită iniţial culturii Otomani 1\ iar apoi
grupului Cehăluţ 16 • Au tost publicate doar piesele de bronz descoperite la Crasna 17 , fapt ce a permis unor specialişti
să postuleze ideea existenţei a două nivele de locuire , dat tiind evidentul decalaj cronologic existent între unele
piese de bronz (toporul de tip Bl şi acele de bronz)l 8•
Analiza materialului ceramic descoperit la Crasna a evidenţiat într-adevăr existenţa a cel puţin două nivele
de Iocuire. Nivelul inferior, surprins în 9 din cele 14 suprafeţe cercetate apare la adâncimi cuprinse între 0,45/0,50
- O, 70/0,80m. Acest nivel aparţine culturii Wietenberg. Nivelul superior cu o depunere mai consistentă a fost
surprins în toate cele 14 suprafeţe. Materialele descoperite în acest nivel aparţin grupului Cehăluţ.
Doar un singur complex aparţine nivelului culturii Wietenberg. Este vorba despre o locuinţă de suprafaţă
(Ll) surprinsă parţial în secţiunea S1/1983. În această locuinţă au fost descoperite fragmente ceramice, oase,
chirpici şi un topor de bronz cu disc pe ceafă de tip B1(pl.IV-V). Ceramica Wietenberg descoperită la Crasna se
individualizează prin utilizarea nisipului drept degresant, iar pereţii vaselor nu au fost decât în foarte rare cazuri
neteziţi şi niciodată lustruiţi. Suprafaţa exterioară a vaselor are un aspect zgrunţuros, aspru la pipăit. Comparativ
cu ceramica descoperită la Şimleu Silvaniei, materialul Wietenberg de la Crasna arată o clară involuţie nu numai

11

F. Gogâltan - D.Tamba, op.cit., p. 61.

Ibidem, pl.I - IX.
op.cit. p.
•s E. wo, 1987, p.79; o. FllZeCJiş, 1996-1997, p.l7.
16 c. Kacso, 1990, p.41-50.
17 E. Lak6, op.cit., p.77-8l.
8
' c. Kacso, 1997, p.85.
13

14

N.Chidioşan,

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

23

în ceea ce priveşte maniera de realizare a vaselor ci şi maniera de realizare a unor elemente de decor evident mai
neglijent executate. In privinţa formelor remarcăm prezenţa numeroasă a străchini lor cu buza îngroşată la interior
şi cu pereţii oblici (pl. VIII ,8; VII/4, 7) ), a aşa-numitelor ulcele (tipul Chidioşan "E", pl. VII/1-3) precum şi a
străchinilor cu profilul în formă de "S" (pl.IV/4; VI/4; VII/5). Se remarcă apariţia frecventă ca element de decor
a triunghiurilor umplute cu incizii sau cu caneluri fine oblice (pl.VI?7; VII/6), a benzilor başurate în reţea (pl. VI/
1,4;VII/3) sau a unor mici triunghiuri şi puncte imprimate. Frecvent este şi obiceiul de a decora partea interioară
a buzei vaselor. Comparativ cu ceramica Wietenberg de la Şimleu, meandrul este o apariţie rară pe ceramica de la
Crasna. Este vorba fie de un meandru grosolan realizat sub forma unui şănţuleţ lat şi neumplut cu împunsături
simultane (pl.IV/4), fie un meandru simplu, umplut cu împunsături simultane dispuse aerisit (pl.VI/3). Apar în
câteva cazuri şi elemente de decor (spirale frânte) realizate în tehnica împunsăturilor succesive în canal lat (pl.VJ/9).
Caracterul Wietenberg al ambelor descoperiri este evident. Materialele de la Şimlen p:.~t ri atribuite aşadar
fazei Wietenberg III. În cazul materialelor de la Crasna apar unele deosebiri. Dad Îii privinţa formelor nu pot ti
tăcute afirmaţii prea tranşante, tiind vorba de tipuri ceramice cu o apariţie de lungă durată 19 ,alta este situaţia în
privinţa decorului, mai ales a acelor elemente de decor caracteristice doar unor etape din evoluţia culturii Wietenberg.
La Crasna nu mai apare meandrul tradiţional Wietenberg, caracteristic fazei Wietenberg III, umplut cu împunsături
simultane care este foarte bine reprezentat pe ceramica de la Şimleu. La Crasna (unde materialul Wietenberg este
mult mai numeros) apare pe o strachină descoperită în locuinţa L2 un meandru realizat sub forma unui şănţuleţ lat
fără a ti umplut cu împunsături simultane, iar pe un alt fragment un meandru umplut cu un împunsături simultane
dispuse foarte aerisit. Tot în cazul acestui sit se constată o mai frecventă apariţie a decorului realizat prin intermediul
împunsăturilor succesive late (apare şi pe unele fragmente ceramice din nivelul Cebăluţ), în schimb la Şimleu această
manieră de realizare a decorului apare pe un singur fragment ceramic. Aşa cum s-a arătat această tehnică (a
împunsăturilor succesive în canal lat) apare spre sfarşitul etapei Wietenberg III, dar devine definitorie pentru etapa
următoare2°. La aceste deosebiri se adaugă şi aspectul ceramicii (mai neatent lucrată, cu suprafeţele nefinisate, aspre
la pipăit). Toate aceste elemente precizate mai sus ne determină să credem că aşezarea Wietenberg de la Crasna este
mai târzie decât cea de la Şimleu Silvaniei şi poate fi atribuită pe baza argumentelor de mai sus etapei Wietenberg
IV2 1• Apariţia în locuinţa Wietenberg de la Crasna (L2) a toporului cu disc pe ceafă de tip BJ(pl.V/3a-b) nu trebuie
să tie un impediment pentru această afirmaţie. Acest tip de topor a tost atribuit metalurgiei de tip Koszider, din a doua
jumătate a Bronzului Mijlociu 22 cu menţiunea că în Ungaria astfel de piese au apărut şi în complexe atribuite aşa
numitei "perioade post-Koszider"21 . Apariţia celor trei topoare de tip Bl în morminte ale necropolei de la Cruceni
(jud.TM) 1-a determinat pe A.Vulpe să admită posibilitatea prelungirii evoluţiei tipului Bl şi în Bronzul Târziu24 .
Pentru M. Gumă25 apariţia acestor topoare în cazul necropolei de la Cruceni reprezintă o dovadă în sprijinul afirmaţi ei
că începutul acestei necropole trebuie plasat încă în a doua jumătate a Bronzului Mijlociu, în timp ce F.Gogâltan26
crede că mormintele în care au apărut astfel de piese trebuie datate în prima etapă a Bronzului Târziu. În ceea ce
priveşte situaţia de la Crasna unde toporul a apărut într-o locuinţă în asociere cu ceramică, credem că trebuie luată în
considerare în privinţa datării piesei în primul rând această asociere cu ceramica de factură Wietenberg IV. Toporul
descoperit la Crasna, o piesă toarte bine păstrată, este o realizare tehnică de bună calitate şi nu prezintă urme de
folosire. Probabil este un semn de prestigiu comunitar şi nu neapărat o armă.
!

A

Este vorba de străchinile cu peretii oblici şi buza îngroşată la interior, de aşa-numitele ulcele, precum şi de străchinile cu profilul în
fonnă de "S" care la Derşida (statiunea cea mai apropiată de descoperirile noastre) apar în nivelurile corespunzătoare fazelor
Wietenberg II şi III (Chidioşan)- cf. N.Chidioşan, op.cit, fig.3.
:o F. Gogâ1tlln- S. Cociş -A. Pllki, 1992, p.IO -12; N. Boroflka, 1994, p.251; H Ciugudean, 1997, p.80.
1
: N.Chidioşan, op.cit., p.82 ..
:: A. Mozso1ics,1967, p.l23-125.
23
1 Bona, 1992, p.35.
24
A. Vulpe, 1970, p.76-77.
15
M Gll111ă, 1997, p.56-57.
6
2 F. Gogâ1t~~n,1998, p.199.
19
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Concluzii
Din cele prezentate mai sus, reiese că în zona de la vest de Meseş cultura Wietenberg îşi prelungeşte
evoluţia până la pătrunderea dinspre vest a purtătorilor grupului Cehăluţ. Situaţia stratigrafică de la Şimleu Silvaniei
şi cea de la Crasna reprezintă un argument clar în acest sens. Anterior-2 7, afirmasem că în Depresiunea Şimleului
evoluţia culturii Wietenberg nu depăşeşte etapa Wietenberg III. Am optat pentru această presupunere bazându-ne
pe situaţia stratigrafică de la Derşida şi pe in existenţa unor materiale Wietenberg IV în zona Depresiunii Şimleului.
Studierea materialelor provenite din săpăturile mai vechi de la Crasna au evidenţiat însă existenţa unei aşezări ce
poate ti atribuită fazei finale a culturii Wietenberg. În zona la care ne referim există staţiuni Wietenberg care
evoluează doar în decursul fazei Wietenberg II (Giurtelecu Şimleului "Coasta lui Damian"), în timp ce altele
(c-ele mai multe) apar şi rezistă doar în decursul fazei Wietenberg III ( staţiunile Wietenberg din zona oraşului
Şimleu Silvaniei28 , cea de la Meseşenii de Sus "Osoiu Măcăulul', etc). Există evident mult mai multe situri care
pot fi atribuite etapei Wietenberg III. Această creştere a numărului de aşezări Wietenberg în decursul etapei a III
a din zona văii superioare şi mijlocii a Crasnei se leagă probabil de formarea şi extinderea culturii Suciu de Sus în
zonele aflate la nord-nord-vest29 , ceea ce determină o repliere a comunităţilor Wietenberg spre sud-vest. Probabil
evenimentele petrecute la Dunărea de Mijloc, precum şi între Dunăre şi Tisa spre sfârşitul celei de-a doua jumătăţi
a Bronzului Mijlociu 30 reverberează cu o oarecare întârziere şi în regiunea la care ne referim. Fenomene legate de
aceste evenimente vor fi determinat o încetare a locuirii în aşezări le Wietenberg III din această zonă şi probabil şi
o relativă depopulare a zonei. Aşezări, precum cea de la Crasna reprezintă se parc supravieţuiri, probabil izolate,
ale populaţiei Wietenberg în zona văii Crasnei până la pătrunderea elementelor Cehăluţ. Aşa s-ar putea explica
aspectul unor descoperiri Cehăluţ (Crasna, Şimleu Silvaniei "Observator',etc.) care dovedesc în privinţa unor
forme ceramice şi elemente de decor evidente influenţe Wietenberg. Numărul foarte mare al staţiunilor grupului
Cehăluţ din zona Depresiunii Şimleului dovedeşte o populare masivă a zonei după pătrunderea acestui grup.
Aşadar, în zona Depresiunii Şimleului cultura Wietenberg îşi prelungeşte evoluţia şi pe parcursul etapei
finale (Wietenberg IV), probabil pentru o perioadă nu prea lungă. Deocamdată singura staţiune ce poate ti atribuită
acestei etape este cea de la Crasna "Csereo/dal'. Etapa Wietenberg IV se plasează în zona noastră la începutul
Bronzului Târziu 1. Grupul Cehăluţ, pătruns dinspre vest pe Crasna şi Barcău pune capăt evoluţiei culturii
Wietenberg la vest de M-ţii Meseş şi populează această zonă pe parcursul celorlalte etape ale Bronzului Târziu.
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CONSIDERATIONS SUR LA FIN DE LA CULTURE WIETENBERG Ă. L'OUEST DES
MONTAGNES DE MESEŞ
(Resume)

L'article presente deux decouvertes appartenant a la culture Wietenberg de la zone de la Depression de
Şimleu en tant que support de discussion concernant le probleme de la fin de cette culture dans la zone auest des
Montagnes de Meseş. La decouverte faite a Şimleul Silvaniei «Centr » appartient a la periode Wietenberg III,
tandis que les materiaux trouves dans la couche inferieure de 1'habitat de Crasna «Csereoldal» presentent des
elements typiques de la peri ode Wietenberg IV. La derniere decouverte met en evidence l'existence d'une possible
survivance de quelques communautes Wietenberg dans cette zone meme au debut de la periode Wietenberg IV,
bien que la plupart des habitats de cette culture prennent fin, al'ouest de Meseş, dans la meme periode que le bien
connu habitat de Deşida «La Colline de Balola)).
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Descoperiri
de
bronzuri la Târgu-Lăpu'
KACSO Carol

Într-o notă publicată în 1895 erau descrise succint nouă piese de bronz aflate în colecţia dr. Fl6th Ferencz
din Beclean, despre care se presupunea că provin de la Târgu Lăpuş (jud. Maramureş)'. Se afirma, totodată, că ele
nu aparţin unei singure descoperiri, întrucât patina lor era diferită. Piesele au fost repartizate unor grupuri deosebite.
Primului grup i-au fost atribuite un topor cu ceafa rotunjită, un topor asemănător de dimensiuni ceva mai mici şi
un topor cu ceafa prelungită, toate având patina verde cenuşie. Dintre acestea, două, şi anume unul dintre topoarele
cu ceafa rotunjită, precum şi toporul cu ceafa prelungită, au fost şi ilustrate in desen în aceeaşi publicaţie2 • Grupului
doi îi reveneau patru piese: un topor cu lama ruptă, un celt cu secţiunea rectangulară, puternic deteriorat, şi două
seceri, dintre care una întreagă, iar cealaltă fragmentară. Despre aceste piese se preciza doar că par a aparţine unei
descoperiri unitare datorită aspectului suprafeţei lor, acest aspect nefiind însă detaliat. Au mai fost descrise încă
două piese, un celt cu un rest de turnare pe tortiţă şi o brăţară deschisă, neomamentată. Despre aceste ultime două
piese se afirma că fiecare dintre ele pare a fi avut un alt loc de descoperire.
Tot atunci au fost menţionate ca descoperite în împrejurimile localităţii Târgu Lăpuş un fragment de seceră,
patru fragmente de celturi şi trei topoare fragmentare, care se păstrau în aceeaşi colecţie· .
Primul care a preluat o parte a acestor informaţii a fost J. Hampel. El a publicat desenele celor două topoare
dc;:ja ilustrate în corpus-ul său de bronzuri 4. În repertoriul descoperirilor preistorice din comitatul Szolnok-Doboka,
E. Orosz a reprodus datele apărute în 1895 în legătură atât cu cele nouă piese despre care se pretindea că ar ti fost
descoperite la Târgu Lăpuş, cât şi cu cele şapte care ar ti apărut în împrejmimile localităţii'. Informaţii ceva mai
modeste în detalii au fost prezentate şi în monografia aceluiaşi comitat, aici tiind republicate, chiar cu aceleaşi
desene, şi cele două topoare 6 . Menţionări şi mai sumare în privinţa acestor descoperiri au apărut în repertoriile lui
1. Marţian 7 . Spre deosebire de ceilalţi autori, el vorbea însă, printre altele, de mai multe brăţări, un singur topor,
precum şi de o daltă. Toporul cu ceafa prelungită a fost amintit şi ilustrat şi într-o lucrare a lui G. Nagy 8, iar unul
dintre topoarele cu ceafa rotunjită a fost enumerat de I. Nestor alături de alte piese de acest tip. 9
După cum rezultă din această scurtă prezentare, primii autori care s-au ocupat de descoperirile de bronzuri
de la Târgu Lăpuş fie au avut în vedere doar piesele dc;:ja ilustrate în 1895 (Hampel, Nagy, Nestor), tie au repetat
1

1

Bethlenvideki regisegek, ArchErt 15, 1895, p. 284.
Ibidem, p. 192.
1
· Ibidem, p. 285.
' 1. Hampel, A bronzkoremlekei Mngynrhonbnn, III, Budapest, 1896, pl. 248, 1-2. În unna unei evidente greşeli de transcriere, apare
ca localitate de descoperire Magyar-Lajos în loc de Magyar Utpos.
5
E. Orosz, Szofnok-Dobokn oskori /eleteinek repertoriumn, A Szolnok-Doboka megyei Irodalmi, Tortenclmi es Etnographiai Tarsulat
I. Evkonyve, Dees, 1900, p. 30, nr. 63-64.
6
K. Taglmyi, L. Rethy, 1. Pokoly, Szofnok-Doboknwim1egye monogrnphi4/n, l, Dees, 1901, p. 116 şi unu., ilustralia pe p.ll7.
7
1. Martian, Al"Chiiofogisch-prii!Jistorisches Repertorium fiir Siebenbiirgen, MAGW 39, 1909, p. 336, nr. 404; I. Marlian, Repertoriu
;uheo/ogicpentruAJ·den/, Bistrila, 1920, p. 24, nr. 387.
1
G. Nagy, Skythn/e/etek /, ArchErt 33, 191J, p. 315, fig. 44a
9
I. Nes tor, Der St1111d der Vorgeschichtsforschung inRumiinien, 22. BerRGK, 1932 ( 1933), p. 128. Fiind citată după Hampellocalitatea
de descoperire apare şi aici greşit Magyar-Lajos.
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datele publicate în acel an (Orosz, Monografia Szolnok-Doboka). Doar I. Marţian a oferit o altă listă de descoperiri,
deşi sursa de informare citată era chiar monografia comitatului.
,
Primul care a introdus în literatură date în parte modificate faţă de cele de mai sus a fost M. Roska. In
repertoriul descoperirilor preistorice din Transilvania publicat în 1942, el vorbea de trei descoperiri diferite provenite
de la Târgu Lăpuş, care au ajuns în colecţia Fl6th. Prima, iniţial probabil de mai mari dimensiuni, era formată din
trei topoare, a doua dintr-un fragment de topor, un celt şi două seceri, a treia dintr-un celt şi o brăţară 10 . Spre
deosebire deci de cele cuprinse în nota din 1895, unde atât localitatea de descoperire cât şi împărţirea pieselor pe
grupuri de descoperiri sunt puse doar sub semnul posibilului, fapt accentuat şi de Orosz, Roska menţiona deja trei
depozite sigure apărute la Târgu Lăpuş. În plus, el atribuia celui de al treilea depozit un celt, care, potrivit chiar
surselor mdicate de el (ArchErt, Hampel), p10vine în realitate de la Cireşoaia (corn Braniştea, jud. Bistriţa-Năsăud)l 1•
Referirile din literatura mai recentă cu privire la piesele colecţiei Fl6th, inclusiv în legătură cu presupusele
descoperiri de la Tg. Lăpuş, sunt contradictorii, pe de o parte datorită faptului că nu s-a ţinut seama decât parţial
de cele comunicate în 1895, atunci când câteva dintre piese au fost exact descrise, tiind precizate la unele dintre
ele localităţile de descoperire, precum şi dimensiunile, pe de altă parte din cauză că doar în rare cazuri au fost
examinate piesele originale.
A. Vulpe a publicat, după Hampel, două piese de la Târgu Lăpuş, un topor cu ceafa prelungită şi un topor cu
ceafa elipsoidală, despre care afirma într-un loc că au fost descoperite probabil împreună, apoi că este nesigur
dacă ele formează un depozit, la care s-ar adăuga şi un celt 1 ~. Tot el vorbea şi de un alt depozit care ar ti tost
descoperit în aceeaşi localitate, constând din mai multe celturi, seceri, brăţări, verigi de picior, un mâner de spadă
cu antene, un topor 11 . Acest depozit provine însă de la Lăpuş 14 .
A Mozsolics a menţionat patru depozite descoperite la Târgu Lăpuş, primul t(xmat din două topoare cu
ceafa prelungită şi un topor cu ceafa elipsoidală, al doilea dintr-un fragment de topor, un celt şi două seceri,
ambele în colecţia Fl6th, încadrate în orizontul6palyi, al treilea dintr-un ceh şi o brăţară, datarea sa tiind nesigură,
al patrulea din celturi, seceri, brăţări etc. 15 • Informaţiile referitoare la primele trei erau reproduse după Hampel,
Roska şi Vulpe, la ultimul după Vulpe. Este evident că a patra descoperire a fost greşit localizată.
M. Petrescu-Dîmboviţa a descris pe scurt trei depozite, despre care atinna că provin de la Târgu Lăpuş,
reconstituirilc fiind făcute- se preciza- de autor împreună cuM. Rusu cu ajutorul datelor din ArchErt 15, 1895
şi a desenelor făcute de primul la muzeul din Budapesta. Depozitului Târgu Lăpuş I îi erau atribuite două topoare
cu ceafa rotunjită, unul întreg şi altul cu manşonul fragmentar, şi un topor cu ceafa prelungită, depozitului Târgu
Lăpuş II un celt fragmentar cu decor unghiular, o seceră întreagă şi una fragmentară, precum şi un fragment de
topor cu disc şi spin, depozitului Târgu Lăpuş III un celt şi o brăţară nedecorată cu capetele deschise 16 • Primul
depozit a fost încadrat în seria Uriu-Domăneşti, respectiv faza Uriu, al doilea în seria Cincu-Suseni, respectiv faza
Suseni, al treilea printre cele din fază neprecizată.
În cea mai recentă repertoriere de descoperiri de bronzuri, în care se regăsesc şi cele transilvănene, realizată
de S. Hansen, au fost amintite ca provenite de la Târgu Lăpuş două topoare cu ceafa rotunjită şi un topor cu ceafa
prelungită. Ele au fost interpretate tie ca descoperiri izolate, tie ca piese ale unui depozit 17 •

M. Roska, Erdely regeszeti repert6riuma 1 Oskor, Kolozsvăr, 1942, p. 153, nr. 44.
este evidentă. De altfel şi Roska, op.cit. p. 151, nr. 28 menţionează acest celt ·-corect- ca descoperit în această localitate.
Piesa, care a aparţinut tot colecţiei Fl6th, a fost publicată pentru prima dată în ArchErt 15, 1895, p. 166.
1 ~ A. Vulpe, Ăxte und Beile i'n Rumiinien 1 PBF, IX, 2, Mi.inchen, 1970, p. 58, nr. 258, pl. 17, 258, p. 99, nr. 567, pl. 41, 567.
IJ Ibidem, p. 64 şi um1., nr. 280, pl. 18, 280.
1
' C. Kacs6, Depozitul de bronzuri de la Ltipuş, Mannatia 5-6, 1979-1981, p. 115 şi unu.
15 A. Mozso1ics, Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte I'On Forr6 und 6palyi, Budapest, 1973, p. 155.
16
M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977 (prescurtat în continuare Depozite), p. 70, pl. 66, 89, p. 112, pl. 215, 10-11, p. 151; idem, Die Sicheln in Rumiinien mit Corpusderjung- und spiitbronzezeitlichen Horte Rumiiniens,
PBF, XVIII, 1, Mi.inchen, 1978 (prescurtat în continuare Corpus), p. 78, nr. 2578. 2579, p. 107, nr. 78, pl. 48, C, p. 131, nr. 182, pl.
160, C, p. 154, nr. 311.
17
S. Hansen, Studien zu den Metalldeponierungen wiihrend der iilteren Umenfelderzeit zwiscben Rhonetal und Karpatenbecken.
UPA, 21, Bonn, 1994, p. 592, nr. 395.
10
11

Greşeala
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Unul dintre topoarele cu ceafa rotunjită, atribuit de regulă primului depozit de la Târgu Lăpuş, a fost
menţionat şi în alte lucrări, în care se discuta acest tip de topor 18 . Al doilea topor de acest fel din aceeaşi descoperire
a tost şi el amintit de mai multe ori sau chiar ilustrat, uneori însă locul său de provenienţă a apărut, după cum se va
vedea, doar cu aproximaţie indicat.
Colecţia

* * *

Fl6th a tost donată la începutul anului 1907 Muzeului Naţional din Budapes!a. Diu ţ.._.;a:u; . ;'- 2i .f·
piese ale colecţiei, cele mai multe sunt preistorice, alături de acestea tiind prezente şi câtcv:t antichităţi clasice,
precum şi obiecte medievale şi moderne. Ele au fost inventariate la data de 5 ianl!<:r~L: i 907 sub numărul 1. 1907.
1 214. Majoritatea celor 70 de piese de bronz aparţinând epocii bronzuh.!i Jin colecţie se păstrează şi în prezent,
cele mai multe însă fără a avea indicată provenienţa. Locali1ăţ1ie de descoperire sunt cunoscute doar pentru
bronzurile ale căror caracteristici de tonnă, dar şi dimensiunile au fost precizate în nota publicată în 1895.
Dintre cele nouă piese ale colecţiei considerate ca provenite de la Târgu Lăpuş, în prezent mai pot fi
identificate cu certitudine şase: 1. Topor de tip Drajna, ceafa de formă elipsoidală, dispusă uşor asimetric,
secţiunea barei de sub ceafă pătrată, cea a lamei hexagonală, tubul de înmănuşare bine dezvoltat, lama relativ
lată, tăişul aproape drept, neuzat. Foarte bine tinisat. O mică tăietură recentă pe una dintre laturile lamei.
Patina verde închis de foarte bună calitate, ştearsă înspre tăiş, aici culoarea metalului este gălbuie. Lung. 16, 5
cm. Nr. inv. 1. 1907. 47. Fig. 1, 1. 2. Topor de tip Drajna, ceafa de larmă elipsoidală, secţiunea barci de sub
ceafă pătrată, cea a lamei hexagonală, tubul de înmănuşare mai scurt decât a piesei precedente, unul dintre
braţe rupt în două, partea ruptă, recuperată şi ea, tiind uşor îndoită, lipsindu-i şi o mică porţiune, pe celălalt
braţ o mică spărtură (defect de turnare ?), lama îngustă, tăişul deteriorat. Foarte bine linisat. Patina verde
închis de bună calitate, căzută în două locuri pe lamă. Lung. 16, 6 cm. Nr. inv. 1. 1907. 48, al fragmentului de
tub 1. 1907. 103. Fig. 1, 2. 3. Topor cu disc şi spin de tip B;, varianta Cehăluţ, lipse~te partea inferioară a lam ei,
ruptă după descoperire. Bordura discului uşor înălţată, secţiunea barci de sub disc ovală, cea a lam ei hexagonală.
Cusăturilc de turnare parţial îndepărtate. Faţa inferioară a discului şi partea superioară a barci de sub disc au
aspect zgrunţuros. Vârful spinului rupt din vechime. Patina verde închis. Lung. păstrată 14, 3 cm. Nr. inv. 1.
1907. 49. Fig. 1, 4. 4. Celt. Secţiunea ovală, bordura găurii de înmănuşare dreaptă şi uşor îngroşată, lama lăţită
înspre tăişul uşor convex. Cele două cioturi de turnare de pe bordura găurii de înmănuşare au fost îndepărtate,
rămânând totuşi un rest în formă de proeminenţă al celui plasat deasupra tortiţei, fiind în acelaşi timp vizibile
şi urmele celuilalt ciot. Sunt vizibile, de asemenea, cusăturile de turnare de pe laturi. Datorită depunerilor de
oxizi, suprafaţa piesei este zgrunţuroasă, iar una dintre feţe este zgâriată recent în mai multe locuri. Patina
verde deschis, parţial păstrată. Lung. 8 cm. Nr. inv. 1. 1907. 58. Fig. 1, 6. 5. Ceh cu plisc. Lipseşte o porţiune
din partea superioară şi dintr-una din feţe, secţiunea hexagonală, lama lăţită înspre tăişul zimţuit. O nervură
scurtă verticală se at1ă pe una dintre feţe. Rest al ciotului de turnare prezent pe bordura găurii de înmănuşare,
urmele cusături lor de turnare vizibile pe laturi. Patina verde deschis căzută în partea inferioară. Lung. 1Ocm,
lăţ. tăişului 4, 5 cm. Nr. inv. 1. 1907. 60. Fig. 1, 5. 6. Brăţară masivă deschisă, secţiunea rotundă, neornamentată.
Patina verde închis de bună calitate, uşor deteriorată recent. Diam. interior 4, 2/ 4, 4 cm, diam. exterior 6, 2/ 6,
4 cm, gros. maximă 1, 2 cm. Nr. inv. 1. 1907.92. Fig. 1, 7.
Pe baza ilustraţiei publicate în 1895, mai poate ti stabilită forma încă unei piese provenite de la Târgu Lăpuş,
care a ajuns de asemenea la Budapesta, dar care s-a pierdut ulterior. Este vorba de un topor miniatura! cu ceafa
prelungită de tip Ungureni-Dragomireşti, varianta Dragomireşti. Lung. 9, 5 cm. Nr. inv. 1. 1907. 51. Fig. 1, 3.
În colecţia Fl6th au fost şase seceri, dintre care se mai păstrează cinci. În lipsa unor descrieri mai amănunţite
şi a datelor cu privire la dimensiunile lor, astăzi este imposibil de precizat care sunt cele două piese din această
categorie provenite de la Târgu Lăpuş.

18

Kacs6, Toporul de bronz de la Oar,ta de Sus, ActaMN14, 1977, p. 59, nr. 17; E. Kroeger-Michel, LeslJaclJesti disquedu bassin des
Carpathes, Paris, 1983, p. 203, List.a 16, Dg-17; T. Bader, NeueBronzefunde in Nordwestrumănien, in T. Kovacs (ed.), Studien zur
Metal/industrie im Karpalenbecken und den benachb11rten Gebielen, Budapest, 1996, nota 47.
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Deşi

în literatura recentă se vorbeşte de descoperirile de la Târgu Lăpuş ca despre realităţi certe, în nota
publicată în 1895 această localitate era doar presupusă ca fiind cea în care au fost descoperite cele nouă piese,
după cum şi repartizarea lor în grupuri deosebite, reprezentând descoperiri diferite, era afirmată numai ipotetic.
Se spunea în această notă: "Allit61ag Magyar-L;iposr61 va16 akovctkezo kilcncz ttirgy, mely azonban nem ugyancgy
leletbollitszik sztirmazni, mcrt a ttirgyak patinaja nem egyforma. "("De presupus că de la Târgu Lăpuş sunt
unnătoarele nouă obiecte, care nu par însă să provină dintr-o singură descoperire, întrucât patina obiectelor nu
este uniformă.").
După cum s-a văzut deci, chiar localitatea de provenienţă a pieselor este într-o oarecare măsură problematică.
Dar şi mai nesigură este împărţireâ pieselor în mai multe depozite, avându-se în vedere doar aspectul lor exterior,
atunci când se ştie că patina identică a pieselor într-o descoperire unitară este mai mult o excepţie decât o regulă.
Cert este că primele două loturi de piese (lotul!: cele două topoare de tip Drajna [J. şi 2] şi toporul cu ceafa
prelungită; lotul2: toporul cu disc şi spin fragmentar, celtul cu plisc [3. şi 5.] şi cele două seceri) se încadrează în
aceeaşi secvenţă cronologică, şi anume Bronzul târziu 2. Cel puţin teoretic, ele ar putea aparţine fie aceluiaşi
depozit, fie la două deosebite. Totuşi, întrucât în literatură s-a acreditat mai de mult ideea apartenenţei acestor
piese la două depozite diferite, cred că reunificarea lor chiar ipotetică într-o singură descoperire nu ar fi oportună.
Deşi pot fi exprimate anumite îndoieli, propun deci păstrarea repartiţiei iniţiale a pieselor în două descoperiri,
desemnate drept depozitul Târgu Lăpuş 1 şi depozitul Târgu Lăpuş Il.
Este însă necesar de precizat că identificarea propusă de M. Petrescu-Dîmboviţa pentru piesele celui de al
doilea lot, care ar aparţine depozitului Târgu Lăpuş II şi care s-ar încadra în seria Cincu-Suseni, nu are susţinere
documentară, celtul şi fragmentul de topor cu disc şi spin reproduse de el, existente într-adevăr în colecţia Fl6th,
tiind diferite atât ca aspect cât şi ca dimensiuni de cele descrise în nota din 1895.
Lipsesc, de asemenea, argumentele pentru stabilirea existenţei unui aşa-numit depozit Târgu Lăpuş III,
care ar ti format dintr-un celt şi o brăţară. După cum am menţionat, în nota din 1895 se afirmă că cele două piese
par să provină din locuri diferite ( "Mtis-mtis lelhelytînek litszik a kovetkezo ket darab. 'j. Diferenţele cronologice
evidente dintre ele (celtul aparţine Bronzului târziu 4, iar brăţara Bronzului târziu 2) susţin o astfel de presupunere.
Rezumând cele de mai sus, în legătură cu cele nouă piese din colecţia Fl6th despre care s-a susţinut în 1895 că
provin cu probabilitate de la Târgu Lăpuş se poate conchide că şapte dintre ele: cele două topoare de tip Drajna,
toporul miniatura! cu ceafa prelungită de tip Ungureni-Dragomireşti, varianta Dragomireşti, toporul fragmentar cu
disc şi spin de tip B3, varianta Cehălu~ celtul cu plisc şi cele două seceri datează din Bronzul târziu 2. Ele au aparţinut
probabil la două depozite de tip Uriu-6pâlyi, primele trei depozitului Târgu Lăpuş I, celelalte patru depozitului
Târgu Lăpuş II. Brăţara deschisă, neornamentată şi celtul cu manşonul drept şi îngroşat, prima încadrată tot în
Bronzul târziu 2, al doilea în Bronzul târziu 4, trebuie considerate, în lipsa altor informaţii, descoperiri izolate.
Tot în lipsa unor descrieri detaliate şi a datelor cu privire la dimensiunile lor, în prezent nu se mai poate
stabili care sunt piesele colecţiei Fl6th ce au tost desemnate în nota din 1895 drept provenite din împrejurimile
localităţii Târgu Lăpuş şi nici caracterul descoperirii din care ele provin.
Dintre piesele apărute la Târgu Lăpuş, cele mai interesante sunt topoarele de tip Drajna, mai ales datorită
relativei lor rarităţi. Pentru unul dintre topoarele de acest fel, ilustrat deja în 1895, localitatea de descoperire a tost
corect menţionată de toţi cei care s-au preocupat tie de depozitul de la Târgu Lăpuş, fie de ansamblul topoarelor
de tip Drajna.
Celălalt topor a fost pentru prima dată reprodus de către Vulpe, cu menţiunea că ar putea aparţine, împreună
cu un topor cu disc şi spin, unui depozit, desemnat drept "Someş" 19 • În descrierea şi ilustrarea acestui presupus
depozit, mai erau prezentate încă trei fragmente de topoare, toate considerate cu disc şi spin, tipul B1, varianta
Cehăluţ, precizându-se că ele se află la Muzeul Naţional din Budapesta20 . Aceste piese se află într-adevăr la

19

20

Vulpe, op.cit., p 100, nr. 569, pl. 41, 569 (după un desen de M. Petrescu-Dîmbovi!a).
Ibidem, p. 84, nr. 414 -417, pl. 29,414-417 (după desene de M. Petrescu-Dîmboviţa). Şi Hanscn, op.cit. p. 590, nr. 366 men!ionează
aceste piese ca aparţinând unui posibil depozit.
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amintitul muzeu. Ele aparţin, ca şi bronzurile mai sus discutate, colecţiei Fl6th, însă toporul pl. 29, 414 a fost
descoperit, aşa cum se menţionează în nota din 1895, în valea Ţibleşului la Căianu Mic (jud. Bistriţa-Năsăud) în
188321 şi face parte din varianta Dobrocina, având secţiunea barci de sub disc pătrată, toporul fragmentar pl. 29,
415 provine de la Târgu Lăpuş (depozit Il), iar fragmentele de topoare pl. 29, 416-417 au localităţile de descoperire
neprecizate. Fragmentul pl. 29, 416 aparţine variantei Lăpuş sau Dobrocina, în timp ce fragmentul pl. 29, 417 este
de fapt o parte dintr-un topor de tip Drajna, în colecţie fiind prezentă şi partea superioară a piesei22 .
Propunerea lui Vulpe de localizare a celui de al doilea topor de tip Dr~jna din colecţia Floth fost acceptată
şi de alţi autori (Kacs6, Kroeger-Michel, Bader 3), deşi între timp Petrescu-Dîmboviţa a stabilit corect locul său
de provenienţă24 . Se impune totuşi completarea desenului publicat până acum, întrucât, cu ocazia verificării colecţiei
Fl6th, am regăsit şi fragmentul din tubul găurii de înmănuşare (nr. inv. 1. 1907. 103), rupt poate în momentul
descoperirii piesei.

BRONZEFUNDE IN TÂRGU LĂPUŞ
(Zusammenfassung)

In der Sammlung Dr. F. Floth aus Beclean, die z. Z. im Nationalmuseum in Budapest autbewahrt wird,
befanden sich neun Bronzesttickc, wortiber vorausgesetzt wurde, dass sic in der Ortschaft Târgu Lăpuş (Bz.
Maramureş) entdeckt wurden. Unter diesen Sti.icken ki:innen sechs mit Bestimmtheit identifiziert werden: zwei
Kugelknautăxte (Abb. 1, l-2), cine tragmentarische Nackenscheibenaxt vom Typ Bv Variante Cehăluţ (Abb. l,
4), ein beschădigtcs Ttillenbeil mit sechseckigem Querschnitt (Abb. 1, 5), ein Ti.illenbeil mit geradem, verdicktem
Rand und ovalem Qucrschnitt (Abb. 1, 6), einen offenen, unverziertenArmring (Abb. l, 7). Dazu kommt noch ein
Sti.ick hinzu, das heute veri oren gegangen i&t und dessen Form auf Grund der Abbildung in ArchErt 15, 1895, S.
192 festgestellt wurde. Es handelt sich um cine Schaftlochaxt vom Typ Ungureni-Dragomircşti, Variante
Dragomireşti, L. 9, 5 cm (Abb. l, 3). Aus Mangel an ei ner detaillierten Beschreibung, ist es unmi:iglich zu prăzisieren,
welche Sicheln dcr. Sammlung Floth in Târgu Lăpuş erschienen sind.
Die Kugelknautăxte, die Schaftlochaxt, das Nackenscheibenaxtfragmcnt, das Ti.illenbeil Abb. 1, 5 sowie
auch wahrscheinlich die Sicheln werden in die Stufe Spătbronzezeit 2 datiert. Sic gehoren angeblich zwei Depots
an: Târgu Lăpuş 1 (die Kugelknaufăxte und die Schaftlochaxt) und Târgu Lăpuş II (das
Nackenscheibenaxtfragmcnt, das Ti.illenbeil und die Sicheln). Beide wcrdcn dem Typ Uriu-6pâlyi zugeschrieben.
Das sogenannte Depot Târgu Lăpuş III, woriiber mehrcre Verfasser (Roska, Mozsolics, Petrescu-Dîmboviţa)
berichtet ha ben, existiert eigentlich nicht. Der Armring Abb. 1, 7 und das Ttillenbcil Abb. 1, 6, die als Teile diescs
veimutlichen Depots betrachtet wurden, stellen in Wirklichkeit Einzelfunde dar.
Ebenfalls existiert das sogenannte Depot "Someş", das von Vulpe und Hanscn angeflihrt wurde, nicht (die
vollstăndig erhaltene Nackenscheibenaxt stammt aus Căianu Mic fBz. Bistriţa-Năsăud], eines der
Nackenscheibenaxttl:agmente und die Kugclknaufaxt aus Târgu Lăpuş, die anderen zwci Axtfragmente haben
unbekannte Fundorte).

~~ ArchErt 15, 1895, p. 2RJ şi unn. Toporul de la Căianu Mic este amintit şi de Vulpe, op.cit., p. JOI printre cele nederminabile.
~ 2 Vezi şi KJOeger-Michel, op.cit., p 203, Lista 16, Dg.-8, pl. 124, c ("Szolnok-Doboka/Someş").
23
Kacs6, op.cit, p. 59, nr.l6; Kroeger-Michel, op.cit.,p. 203, Lista 16, Dg-10, pl. 124, b; Bader, /oc.cit.
4
'
Petrescu-Dîmbovila, Depozite, pl. 66, 8; idem, lOI]JUS, pl. 48, C2
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Fig. 1.- Descoperiri de bronzuri de la Târgu Lăpuş. 1-3. Depozitul!. 4-5. Depozitul Il. 6-7. Piese izolate.
Abb.l.- Bronzefunde in Târgu Lăpuş. 1-3. Depot 1. 4-5. Depot II. 6-7. Einzelfunde.
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Câteva considera ţii generale
privind
aşezările datate în secolele III - II î. Chr. de pe cursul mijlociu al Mureşului
Iosif- Vasile FERENCZ, Diana FERENCZ

Organizarea şi amenajarea spatiului locuintelor

în a doua jumătate a secolului al IV-lea î. Chr. cel ţii au pătruns în. Transilvania. Ca atare, unele teritorii din
părţile vestice şi nord-vestice ale României de astăzi au fost integrate, timp de aproximativ două secole, în spaţiul
dominat politic şi militar de gali 1, acest fapt determinând generalizarea principalelor caracteristici ale La Ttmeului2. Astfel, populaţia traci că autohtonă şi noii veniţi vor convieţui în teritoriul menţionat.
În condiţiile numărului mic al izvoarelor scrise pentru perioada în cauză, reconstituirea vieţii cotidiene
a comunităţilor celei de a doua vârste a fierului devine un demers dificil, motiv pentru care unul dintre aspectele
intens studiate de către arheologi îl reprezintă habitatul. Cercetările arheologice sistematice sau de suprafaţă,
din Transilvania, au dus la descoperirea unor aşezări datând din La Tene B2-C. Din păcate însă, puţine dintre
ele au beneficiat de o publicare amănunţită. Astfel, dacă astăzi este unanim acceptată ideea unei prezenţe
celtice masive în interiorul arcului Carpatic, precum şi în spaţiul vestic şi nord-vestic al României, în intervalul
cuprins între cea de a doua jumătate a secolului al IV-lea şi prima parte a veacului al II-lea î. Chr. 3, imaginea
noastră asupra felului cum trăiau comunităţile de gali precum şi cele ale autohtonilor este deosebit de săracă.
Totuşi, au fost surprinse unele aspecte ale habitatului acestei perioade, dar rezultatele investigaţiilor de până
acum nu fac decât să sublinieze deficitul informaţiilor. Dimensiunea funerară a civilizaţiei celtice este mai
bine cunoscută, mai multe necropole fiind cercetate sistematic până în prezent 4. În acelaşi timp, proiecţia în
plan material a relaţiilor dintre cele două populaţii a fost surprinsă în urma cercetărilor arheologilor. Este
vorba, mai ales în cazul aşezărilor, de asocierea în complexe, precum şi în stratul arheologic, a ceramicii
lucrate la roată, cu forme şi caracteristici specifice vaselor celtice şi a olăriei lucrate cu mâna de tradiţie locală
hallstattiană. Însă neclarităţile privind locuirea în aceleaşi aşezări sau în unele separate, în paralel, a celor două
populaţii nu pot fi, în stadiul actual al cercetărilor clarificate.

Crişan, Contribu.tii la problema ce~tilor din Trflllsilvania, în SCIV, 22, 2, 1971, p. 154-157 (de acum se va cita l. I-1. Crişan, în
SCIV, 22, 2, 1971 ).
D. Popescu, în Istoria României; Voi. I, Bucureşti, 1960, p. 233; 1. I-1. Crişan, Burebista şi epoca sa, ed. a 11-a, Bucureşti, 1977, p.26,
31 (de acum se cita 1. I-1. Crişan, Burebista); 1. Nemeti, Problema relaţiilor dintre traci ~i celţi ln nord-vestul României ln lumina
izl'Oarelorarheologice, în SympThrac 8, 1990, p. 54.
J l. I-1. Crişan în SCIV, 22, 2, 1971, p. 154-157; idem, Burebista, p. 19-30; 1. Nemeti, Unele aspecte ale cronologiei Latene-ului in
nord-vestul României, înActaMP, 10, 1986, p. 71-76; 1. H. CrişanA. Rustoiu, A. Pa1ko Descoperiri celtice de la Pruniş(jud Cluj),
în EphemNap, 5, 1995, p. 35-37; 1. V. Ferencz, Cele mai timpuni descoperiri celtice din sud-vestul TrflllsJlvflllieJ; în Analele
Banatului, S. N. VI, 1998, p. 215-226.
' Au fost investigate sistematic snu nu de-a lungul timpului mai multe necropole, între care, de cea mai completă analiză a beneficiat
cimitirul de la Pişcolt-"Nisipărie", jud. Salu Mare, 1. Nemeti, Necropola Liltenede la Pişcolt,jud. Satu Mare 1, în TD, 9, 1-2, 1988,
p. 49-73; idem, Necropola Latene de la Pişcolt, jud. Satu Mare II, în ID, 10, 1-2, 1989, p. 75-114; idem, Necropola Latene de la
Pişcolt, jud. Satu Mare III, în TD, 13, 1-2, 1992, p. 59-112; idem, Necropola Latene de la Pişcolt, jud. Salu Mare IV, în TD, 14,
1-2,1993, p. 117-129.
1

l. I-1.
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Cu toate că numai în spaţiul nord-vestic al ţării noastre, se cunosc amplasamentele a nu mai puţin de 24 de
puncte cu descoperiri care în mod sigur aparţin unor aşezări\ la care se mai adaugă altele, cunoscute în spaţiul
intracarpatic, singurele monografii ale unor asemenea situri aparţin aşezărilor cercetate la Moreşti (jud. Mureş) 6
şi la Ciumeşti (jud. Satu Mare)?. Astăzi se cunosc şi alte localităţi transilvănene în care au fost descoperite
întâmplător, sau prin săpături sistematice, materiale arheologice şi amenajări care ne permit reconstituirea parţială
a aspectului unor aşezări rurale (viei) sau al unor ferme izolate8 datând din primele etape ale celei de a doua epoci
a fierului. Unele dintre cazurile cele mai fericite sunt acelea în care au tost cercetate în paralel aşezarea şi necropola
care-i corespunde9, tăcând posibile unele interpretări istorice.
Pe cursul mijlociu al râului Mw-eş, una dintre căile de pătrundere a populaţiei celtice în Transilvania 10,
cercetări mai vechi ori mai recente au dat la iveală descoperiri care întregesc imaginea habitatului din spaţiul
intracarpatic (Pl. I şi anexa) 11 • Însă numai puţine dintre ele au furnizat elemente care să ne ajute în încercarea de a
desluşi organizarea şi amen3:jarea spaţiului interior al locuinţelor.
1. LocuinJe. Planuri, sisteme şi materiale de construcJii
Locuinţele

descoperite până în prezent în zona de care ne ocupăm sunt în totalitate de felul celor adâncite
în pământ, de tipul bordeielor şi semibordeielor 12 • Gropile lor au forme rcctangulare, sau circulare, în unele cazuri
tiind descoperite urmele unor pari care susţineau acoperişul 13 . La Şeuşa, bordciul cercetat se adâncea cu cea. 0,80
m faţă de nivelul antic de călcare şi era orientat pe direcţia NV-SE. Pereţii acestei construcţii erau probabil ridicaţi
din bârne de lemn (Pl. VI, 6) sau din scânduri (Pl. VI, 9), îmbinările realizându-se tără elemente metalice. Aceste
concluzii se pot trage din lipsa chirpicului şi a pieselor metalice (cuie, scoabe) din inventarul complexului. Acoperişul
probabil că era realizat din trestie sau din paie, fiind sprijinit pe structura lemnoasă a stâlpilor ale căror gropi au
fost surprinse (Pl. VI, 1). Pe una dintre laturile locuinţei a fost surprinsă o treaptă cruţată în pământ în momentul
săpării gropii, având aspectul unei "poliţe'' sau banchete 14 .
În cazul complexului cercetat la Gligorcşti, groapa bordeiului avea o lonnă " ... cvasi-circulară ... ", cu
diametru! de 3,5 m15 . Nu au fost surprinse gropi pentru stâlpi, însă spre deosebire de situaţia documentată la
Şeuşa, printre materialele arheologice care compun inventarul complexului se regăseşte şi chirpicul, indicând
prezenţa unor pereţi realizaţi dintr-o structură de nuiele împletite lipită cu lut (Pl. VI, 7).

6

7

8

9

10

11

12

11
14

1;

Dintre cele 24 de situri au fost săpate doar acelea de la Ciumeşti- "Bostănărie", Berea- "La Soei", Carei- "Bobald IV", Andrid"Grajduri", Berveni- "Râtul Caprei", Cămin- "Malul Crasnei", vezi I. Nemeti, în SympTrac, 8, 1990, p. 54.
K. Horedt, Moreşti. Grabungen in einer vor- und friihgeschichtlichen Siedlung in Siebenbiirgen, Bucureşti, 1979 (de acum se va
cita K. Horedt, Moreşt1).
l. H. Crişan, Materiale dacice din necropola ce/tică de la Ciumeşti şi problema raporturilor dintre daci şi ce/fi în Trlll1silvlll1ia, Baia
Mare, 1966 (de acum se va cita I. H. Crişan, Materiale);.Vl. Zirra, Locuiri din a doua epocă a fieru/ui în nord-1·estu/ României; în
StCom Satu Mare, 4, 1980, 39-84 (de acum se va cita VI. Zirra, Locuin). I.
Cacsar, Conunentarii de bello Gallico, 1, 5, foloseşte pentru a desemna aşczările rurale ale cel!ilor termenul de vicus, tot el ne
infonnează şi despre existen!a unor ferme izolate, locuite de reprezentan!i ai aceleiaşi popula!ii. Credem că nu greşim atunci când
utili7.ăm această tenninologie pentru a desemna locuirile celtice transilvănene.
Este cazul la Ciumeşti, vezi: l. H. Crişan. Materiale ... ; VI. Zirra, Un cimitir ce/tic în nord-vestul României. Baia Mare, 1967; M.
Rusu, O. Bandula, Mormtintul unei căpetenii celtice de la CiumeştJ; Baia Mare, 1970; VI. Zirra, Locuiri...
Idem, Materiale, p. 83-84; M. Rusu, O. Bandula, op. cit., p. 35.
l. V. Ferencz, op. cit., p. 80-92; A. Rustoiu, G. T. Rustoiu, Aşezări din a doua viirstă a fierului descoperite recenE pe teritoriul
oraşului Alba Julill, în Apulum, 37,1, 2000, p. 177-192.
O tipologie a locuin!elor adâncite în sol pentru La Tene-ul târ7ju de pe teritoriul de astăzi al României, vezi la l. Glodariu, Arhitectura
dacilor- civilă şi militară- (sec. II te. n.-1 e. n.), Cluj Napoca, 1983, p. 10 (de acum se va cita I. Glodariu, Arhitectura).
Acesta este cazullocuin!ei săpate la Şcuşa, sau al uneia dintre cele investigate la Lancrăm.
I. V. Ferencz, M. Ciută, Finds from Şeu,ta (Alba County) belonging to middle La Tene, în Yol. Les Celtes et les Thraco-daces de
!'Est du Basin des Carpates, Cluj-Napoca, 2000, p. 24.
I. Al. Aldea, FI. Gogâltan, A Ursu!iu, Gligoreşti, com. Luna, jud. Cluj, în CCA, campania 1997, Călăraşi, 1998, nr. 30, p. 22.
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Locuinţa

1 cercetată de curând în aşezarea de la Lancrăm - "Glod", chiar dacă nu i s-a determinat planul,
poate fi inclusă în categoria celor semiadâncite în funcţie de observaţiile autorilor (Pl. V)l 6. Acest complex se pare
că a suferit trei faze în evoluţie 17 • Locuinţa 2, de asemenea de tip bordei, fiind orientată pe direcţia SE-NV 18, avea
după toate probabilităţile formă rectangulară, la care se adăuga "un cot al încăperii ce se prezenta sub forma unei
bucle" în care, amenajată pe un postament, se găsea o instalaţie de încălzit (Pl. V) 19 • Un caz similar este cunoscut
la Cipău- Sf. Gheorghe 20, în timp ce la Berea, într-o locuinţă cercetată în locul numit "La Soei", a fost surprins un
cuptor" ... într-un mic intrând al încăperii ... "21 • Suprastructura, sau poate numai acoperişul, se sprijinea pe stâlpi
din lemn 22 .
În legătură cu alte locuinţe cercetate în zona Mureşului m~jlociu, nu dispunem decât de date sumare,
referitoare uneori la larma, dar cel mai ades la natura materialelor din inventarul lor. Aşa cum remarcam, de
fiecare dată este vorba despre bordeie ce au ca inventar materiale, cu preponderenţă ceramică, de factură celtică în
asociere cu olărie lucrată cu mâna, de certă factură autohtonă.
Strabon spune despre casele galilor că sunt " ... mari şi de larmă circulară ... ", şi că sunt acoperite cu
"multă papură". Nu ştim ce înţelegea geograful antic prin adjectivul "mare" deoarece nu ştim cu ce le compara.
Dispunem însă de dimensiunile unora dintre locuinţele acestei perioade astfel că ne putem face o imagine asupra
dimensiunilor lor 23 . Putem să afirmăm că forma predominantă a gropi lor în cazul locuinţelor cercetate în aşezări le
datând din primele faze ale celei de a doua epoci a fierului de la Mediaş 24 , Moreşti 25 , Cipău - Sf. Gheorghc26 ,
Ciumeşti 27 , Berveni (jud. Satu Mare)2 8, la Pişcolt- "Lutărie" 29 , Şeuşa- "La Cărarea Morii " 30 sau la Lancrăm
"Glod "31 este cea rectangulară. Se cunosc şi complexe a căror gropi au forme neregulate32 . Au tost descoperite şi
unele construcţii de acest fel ce aveau în unele cazuri o formă circulară sau cvasi-circulară, aşa cum le descrie
Strabon, la Gligoreşti 33 sau ovală 34 . Locuinţe având o astfel de formă sunt întâlnite şi printre descoperirile mai
târzii în Transilvania (Pl. VII, 2-3) 35 . Cele mai multe dintre ele, aşa cum rezultă din modul de amplasare al gropi lor
de pari (atunci când ele au fost surprinse) au avut totuşi un plan rectangular. Şi construcţii de acest fel sunt bine
cunoscute în epocile ulterioare (Pl. VII, 4-5)'6. Erau puţin adâncite în pământ şi unele aveau pereţii realizaţi din
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C.l. Popa, R. Totoianu, Câteva probleme ale epocii Latene i'n lumina descoperililor recente de la Lancrăm (or.

Sebe~) -- "Glod·: în
voi. Les Celtes et les Thraco-daces de l'Est du Basin des Carpates, Cluj-Napoca, 2000, p. 62, Fig. 2, p. 95.
Ibidem.
Ibidem, p. 95.
Ibidem, p. 54.
K. Horedl, Ş'antierularheologic Morefli, în SCIV, IV, 3-4 1955, p. 661, Pl. IV.
VI. Zirra, Locuiri, p. 66.
K. Horedt, în SCIV, IV, 3-4 1955 , p. 661, Pl. IV.
Spre exemplu locuin!a cercetată la Lazuri- "Lubi-Tag", datând din La Tene C 1 avea dimensiunile de 3, 90 x 3,40 m, după descrierea
autorului săpăturii: l. Nemeli, Descoperirile arheologice de la Iazuri- "Lubi- Tag" (jud Salu Mare) din anii 1995-1996, în Cercetări
arheologice în aria nord-tracă, 2, 1997, p. 81 (de acum se va cita: l. Nemeti, în Cercetări arheologice i'n aria nord-traci, 2, 1997).
1.1!. Crişan, Noi cercetări arheologice la Mediaş, în voi. Din activitatea ştiin!ifică a Muzeului Raional Mediaş, Mediaş, 1955-1956,
P- 31 (de acum se \'a cita 1. H. Crişan, Din activitatea).
K. Horcdt, Moreftl; p. 35-36,40,44, vezi şi planşele 13-14.
K. Horedt, în SCIV. 6, 1995, 3-4, p. 661.
l.H. Crişan, Materiale, p. 23.
1. Nemeti, în ActaMP, 10, 1986, p. 72-73.
1. Nemeti, R. Gindcle, L. Marta, Plfcolt- Lutărie, jud Satu Mare, în CCA, campania 1997, Călăraşi, 1998, nr. 65. p. 57.
LV. Ferencz, M. Ciută, op. cit., p. 24, Pl. IV, VII.
C.l. Popa, R. Totoianu, op. cit., p. 62.
Vezi spre exemplu bordeiul HI 8 de la Moreşli, K. Horedt, Morefli, p. 40, Abb. 13-14.
L Al. Aldea, FI. Gogâltan. A Ursu!iu, Gligore~t1; com. Luna, jud Cluj, în CCA, campania 1997, Călăraşi, 1998, nr. 30, p. 22.
Ca spre exemplu la Ciumeşti: VI. Zirra, Locuin; p. 44, bordeiul B/1962, p. 53, bordeiul 2/1964.
1. G1odariu, Arhitectura, Cluj Napoca, 1983, p. ll-12, Fig. 1, Fig. 2, 1-6.
idem, Arhitectura, p. 1l.l3, Fig. 2, 3,5, Fig. 3.

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

42

de nuiele, lipită cu lut, aşa cum este cazul celei descoperite la Gligoreşti 37 precum şi a celor de la
Mediaş 38 , în timp ce altele este posibil să fi fost ridicate din scânduri sau din bâme. Aspectul lor nu era, probabil,
deosebit de cel al bordeielor din epoca dacică clasică 39 . Acoperişul din trestie40 , stui: papură sau din paie, se
sprijinea pe o structură din lemn. Erau de tipul celor conice sau de cel cu două ape iar streaşina ajungea probabil
până la pământ aşa cum se întâmpla şi în cazul unor locuinţe datate în La Tene-ul târziu41 • Nu excludem nici
posibilitatea existenţei unor acoperişuri cu învelitoare din şindrilă.
După cum se poate remarca, materialele de construcţii utilizate sunt cele aflate la îndemâna comunităţilor,
situaţie comună întregului areal locuit în antichitate de către celţi 42 . Materiile prime din categoria celor vegetale
(lemn, nuiele, stuf etc.) precum şi lutul sunt cele mai utilizate43 • Piatra nu a fost folosită, din cât cunoaştem astăzi,
decât la realizarea unor arnenajări interioare (precum instalaţiile de încălzit descrise anterior).
Una dintre problemele care rămân de rezolvat este cea a accesului în locuinţe în condiţiile în care, până în
prezent doar la Ciumeşti şi numai la două complexe, au fost surprinse intrările. Se pare că accesul în bordeiele
numerotate de către descoperitori cu literele A şi C se făcea" ... printr-o pantă cruţată în sol. .. ", situată pe latura de
nord-est, într-un caz, în timp ce în celălalt, pe cea de nord~vestM. Vlad Zirra presupunea că erau folosite şi scări
din lemn, însă în acelaşi timp remarca şi faptul că acestea sunt incomode pentru intrat şi ieşit45 .
împletitură

Il. Organizarea §i functionalitatea spatiului,

amenajări

interioare

Strabon afirmă că "Cei mai mulţi galli se culcă pe pământ şi iau masa pe paturi de paie". Informaţia ne pare
deosebit de utilă pentru reconstituirea modului de organizare a spaţiului interior în locuinţele celţilor, întrucât
cercetările arheologice nu au scos la iveală nici un element care să sugereze prezenţa vreunei piese de mobilier,
poate în afara acelei trepte din lut cruţat descrisă anterior care ar fi putut servi ca laviţă pentru dormit. În condiţiile
în care la Şeuşa, pe acea treaptă nu au fost găsite materiale arheologice, credem că este mai puţin probabilă
ipoteza utilizării ei ca poliţă pentru depozitarea unor obiecte. Amenajări de acest fel au fost descoperite într-o
locuinţă cercetată la Lazuri- "Lubi-Tag", jud. Satu Mare46 şi la Ciumeşti- "Bostănărie" 47 . În cazul poliţelor din
bordeiul 2/1964 Vlad Zirra, ţinând cont şi de faptul că pe ele erau aşezate lespezi din piatră, presupune că pe ele
erau sprijiniţi snopii ("stivele") de stuf care formau acoperişul 48 . Obiceiul realizării, în interiorul caselor celţilor,
a unei banchete chiar din lutul în care era săpată groapa bordeiului, pe care se dormea, este sesizat şi de Dumitru
Berciu49 . Prezenţa cerarnicii în inventarele locuinţelor arată că alimentele erau gătite şi păstrate în vase din lut ars,
în interiorul locuinţelor. Încă este puţin cunoscută modalitatea în care erau preparate alimentele în condiţiile în
care se cunosc puţine instalaţii de foc în complexele descoperite de-a lungul Mureşului mijlociu. Uneori este
posibil ca hrana să fi fost preparată în acele cuptoare, aşa cum pare să se li întâmplat în bordeiul cercetat la Cipău
Sf Gheorghe, în locul numit "Pe Şes" 50 , unde au fost descoperite vase ceramice sparte în momentul prăbuşirii
bordeiului sau a bolţii cuptorului. Deşi la Lancrăm, în descrierea complexului de către autori nu sunt pomenite

1. Al. Aldea, FI. Gogâltan. A Ursu!iu, Gligoreşt1; com. Luna, jud. Cluj, în CCA, campania 1997, Călăraşi, 1998, nr. 30, p. 22.
Js I.H. Crişan, Din actil'itatea, p. 31.
9
J Pentru locuin!ele adâncite din lumea geto-dacică, vezi 1. Glodariu, Arhitectura, p. 10-12, Fig. 1-3.
40
D. Berciu, Lumea celţilor, Bucureşti, 1970, p. 104.
41
1. Glodariu, Arhitectura, p. 12.
42
F. Audouze, O. Buchsenschutz, op. cit., p. 53.
4
J idem, op. cit., p. 53-57.
44
VI. Zirra, Locuiri, p. 70.
J)

45

Ibidem.
1. Nemeti, 1. Nemeti, în Ce11:etiiri arheologice i'n aria nord-tracă, 2, 1997, p. 80-81.
47
VI. Zirra, Locuiri, p. 70.
48
Ibidem, p. 53.
49
D. Berciu, op. cit., p. 104.
so K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti, p. 661.
46
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fragmente ceramice printre pietrele care compuneau instalaţia de încălzit, credem că se poate presupune că acesta
putea ti folosită şi într-un asemenea scop. La Mediaş, vetre de foc au fost găsite în afara locuinţelor, în imediata
apropiere a acestora51 • Este posibil ca cel puţin în unele cazuri gătitul să se ti făcut pe aceste instalaţii, deci în afara
spaţiului locuibil.
II. J.lncălzitul încăperilor

O problemă care se cere rezolvată este cea a încălzitului încăperilor. Descoperirile recente de la Lancrărn
au pus în lumină o instalaţie construită din piatră, asemănătoare aşa-ziselor "pietrare", frecvente in descoperirile
datate în evul mediu timpuriu. Din vastul spaţiu în care s-a întins în vechime civilizaţia cehi că, cunoaştem instalaţii
de încălzit asemănătoare provenind din regiunile alpine la Cresta, Motta Valac sau la Padnal-Savognin (Pl. VIII,
1)52 . Ele sunt prezente şi în unele locuinţe cercetate în Transilvania, precum cele de la Mediaş, din punctul numit
"Teba" 5\ la Cipău -- Sf Gheorghe 54 şi la Berea 55 Din perioada imediat următoare, faza clasică a celei de a doua
epoci a tierului, cunoaştem un "cuptor" de acest fel provenind din descoperirile de la Slimnic 56 • La vremea la care
a fost descoperit nu se cunoşteau analogii datate pe parcursul celei de a doua epoci a tierului în bazinul Carpatic 57 •
O altă modalitate de încălzire ar putea să o constituie vetrele cu gardină cunoscute printre materialele arheologice
datând din prima şi din cea de a doua vârstă a tierului 58 (Pl. VIII, 6). Folosirea unor astfel de instalaţii este sugerată
de o piesă de acest fel care provine din inventarul aceleiaşi locuinţe de la Lancrăm care a furnizat şi "pietrarul"
amintit anterior59 . Vetre de foc, chiar dacă deranjate de la locul lor firesc încă din antichitate, au fost descoperite şi
în aşezarea de la Ciumeşti 60 •
Francoise Audouze şi Olivier Buschenshuts într-o lucrare ce analizca;:\ habitatul celtic în Europa, ilustrează
şi descriu mai multe tipuri de instalaţii pentru încălzit (Pl. VIII) 61 dar, după cum s-a putut vedea, doar unele dintre
ele sunt cunoscute în spaţiul studiat de noi. Ţinând cont de faptul că ne at1ăm abia la începutul investigaţiilor,
credem că nu este exclus ca cercetările viitoare să documenteze şi altele. În cazul locuinţelor al căror pereţi nu au
în componenţă şi chirpic, credem că pereţii din lemn puteau fi căptuşi ţi cu piei de animale pentru a limita pierderea
temperaturii. Evacuarea fumului se realiza, probabil, prin unele deschizături practicate în acoperiş aşa cum
presupune şi 1. Glodariu pentru cele datate la finele celei de a doua epoci a tierului 62 , sau, poate, chiar prin locul
destinat accesului în locuinţă.
II. 2. /luminatul interioarelor
În condiţiile lipsei oricăror informaţii de ordin istoric sau arheologic, privind modul în care era asigurată

iluminarea locuinţelor de felul celor descrise mai sus, nu putem decât să presupunem că problema era rezolvată cu
precădere pe cale naturală. Credem că lumina zilei pătrundea prin spaţiul destinat intrării sau prin deschizături de
mici dimensiuni practicate în pereţi 63 . Iluminatul artificial nu este documentat până în prezent în nici unul dintre
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l.H. Crişan, Din activitatea, p. 31.
F. Audouze, O. Buchsenschutz, op. cit., p. 138.
M. Blăjan, G. Togan, Descoperiri celtice şi dacice la Mediaş şi în împrcjuniui, înAclaMP, II, 1978, p. 40. Deşi pomenesc un cuptor,
lipsa iluslraţiei şi descrierea sumară a instalaţiei ne obligă să acceptăm cu rezeJVc această analogie.
K. Horedt, în SCIV, 6, 3-4, 1955, p. 661, Pl. IV. Cuptorul respectiv fiind de asemenea plasat într-un "apendice" al încăperii credem
că poate fi considerat cea mai bună analogie pentru cel descoperit la Lancrăm.
VI. Zirra, Locuin; p. 66.
1. Glodariu, Aşezări dacice şi daco-romane la Slimnic, Bucureşti, 1981, p. 20(de acum se va cita 1. Glodariu, Aşezări la Slimnic).
Ibidem, p. 29.
·
C.l. Popa, R. Totoianu, op. cit., p. 69.
Ibidem, p. 54.
VI. Zirra, Locuiri, p. 70.
F. Audouze, O. Buchsenschutz, op. cit., p. 137-143, vezi şi Fig. 63.
1. Glodariu, Arhitectura, p. 12.
Ibidem.
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complexele cercetate pe sectorul mijlociu al văii Mureşului, dacă nu ţinem seama de lumina furnizată de focul
care ardea în instalaţiile de încălzit. La Ciumeşti, printre piesele ceramice care compuneau inventarul bordeiului
B, cercetat în anul 1962, se găsea şi o ceaşcă tronconică fragmentară, cu toarta uşor supraînălţată64 . Pentru piesele
de acest fel descoperite în contexte specifice dacilor, Ion Horaţiu Crişan presupunea că erau folosite mai ales ca
opaiţe65 . Deşi ne aflăm în faţa unui unicat, nu excludem posibilitatea ca iluminatul artificial să ti fost asigurat şi cu
ajutorul unor asemenea dispozitive. Cercetările viitoare vor da un răspuns şi acestei întrebări.
III. Alte tipuri de amenajări gospodăreşti (amenajări exterioare)
Anexe gospodăreşti care completează imaginea aşezărilor acestei perioade sunt gropile. În istoriografia
românească,

începând cu monumentala operă a lui Vasile Pârvan, Gelica66 , majoritatea cercetătorilor au considerat
cele mai multe dintre gropi ca amenajări gospodăreşti chiar dacă inventarul unora dintre ele, deosebit de divers,
nu are întotdeauna o utilitate practică67 • Însă pentru cele mai multe dintre ele, scopul iniţial al săpării a fost dat de
necesitatea unor spaţii pentru păstrarea proviziilor6 8. Interpretarea destinaţiei fiecărui complex se bazează cu
precădere pe inventarullui69 . Depozitarea proviziilor, în special a cerealelor, în gropi este un procedeu atestat de
izvoarele antice 70 în diferite zone geografice. Ele au fost utilizate în unele regiuni chiar şi în secolul al XIX-lea 71 .
Formele amenajărilor de acest fel sunt diverse, iar modul de amenajare diferă de la caz la caz. Unele erau căptuşite
cu lut iar altele erau protejate cu structuri din nuiele împletite. Se cunosc gropi care au tost arse~ dar poate că
numai unele dintre acestea au fost folosite ca spaţii pentru depozitarea proviziilor. Pentru evitarea accidentelor
precum şi cu scopul de a apăra proviziile de asprimea gerului sau de lăcomia unor eventuali duşmani ele erau
acoperite cu pământ, cu gunoi sau cu capace 73 . Este sugestivă din această perspectivă descrierea unor anexe
gospodăreşti de acest fel la germani, de către Tacitus " Ei au obiceiul a săpa în pământ şi nişte gropi, peste care
pun gunoi mult, adăpost de iarnă şi de păstrare a bucatelor, căci asemenea locuri moaie asprimea gerului şi când
vine duşmanul, el pustieşte numai cele de afară, dar pe cele ascunse şi îngropate, ori nu le ştie, ori aceste îi scapă,
tocmai fiindcă trebuie să le caute" 74 . Se cunosc şi situaţii când cercetătorii nu au surprins nici un element menit să
le protejeze împotriva unor dăunători. Unele dintre gropile de acest fel au fost săpate, probabil, pentru extragerea
lutului sau a pământului pentru lipitul pereţilor locuinţelor 75 •
În momentul dezafectării, amenajările în cauză serveau de cele mai multe ori pentru colectarea resturilor
menajere, rezolvându-se astfel două necesităţi: umplerea lor fără un efort deosebit şi păstrarea curăţeniei 76 .
Pe cursul mijlociu al Mureşului gropi datând din epoca pe care o analizăm, se cunosc, aşa cum am afirmat
anterior, ca provenind din aşezările de la Sebeş77 şi de la Lancrăm (Pl. Vf8. Ele aveau ca inventar ceramică
fragmentară şi material osteologie. În spaţiul intracarpatic amenajări de acest fel sunt cunoscute din numeroase
staţiuni arheologice. În regiunile europene locuite de celţi această practică este de asemenea trecventă 79 •

VI. Zirra, Locuiri, p. 46, Pl. XI, 12.
I. H. Crişan, Ceramica daco- getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 1SS .
.. V. Pârvan, Getica. O protoiston'e a dacilor, Bucureşti, 1926, p. 136.
" 1 M. Ignat, Vestigiile geto-dacice de la Zvorâştea şi senmificafialor, în Suceava 1O, 1983, p. 397, vezi şi nota 26.
68
I. Glodariu, Aşezări dacice şi daco-romane la Slinmic, p. 30.
69
Ibidem, p. 31.
70 Varro, Rer. rusl. I, S7, 2, apud M. Ignat, în Suceava, 10, 1983, p. 376, nota 26; Plinius, NatHist, XVIII, 30,306 apud M. Ignat, în
Suceava, 10, 1983, p. 376, nota 26; Tacitus, Gennania, XVI, 3.
71 P.P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii romAneşti, Bucureşti, 1969, p. 149.
T.! I. Glodariu, Arhitectura, 30.
11 M. Mac rea, I. Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Bucureşti, 1976, p. 36-3 7.
74
Tacitus, loc. cit.
15
I. G1odariu, Arhitectura, 1983, p. 29.
76
Ibidem
77 K. I-loredl şi colab, în Apulum, 6, 1967, p. 23, gr3, Fig. 6.
111 C.I. Popa, R. Totoianu, op. cit., p. :'i6-57, gr. 1 şi 2, Fig. 5, Fig. 6.
79 F. Audouze, O. Buchsenschutz, op. cit, p. 163-165.
64
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Amenajările

destinate animalelor, grajduri, staule etc., nu au fost descoperite până în prezent în siturile
cercetate în zona de mijloc a Mureşului, însă printre materialele arheologice provenind din complexe sau din
stratul de cultură se regăsesc numeroase oase de animale. Până în prezent nu dispunem de analize ale acestora.
Materialul osteologie provenind din aşezarea de epocă La Tene de la Moreşti a fost însă analizat de către Sergiu
Haimovici 80 . Din acest studiu rezultă că în diferite proporţii, oasele aparţin următoarelor specii de animale domestice:
vite, cai, oi, capre, porci şi câini, la care se adaugă şi oase ale unor animale sălbatice 81 • De asemenea, în mormintele
celţilor se regăseşte ofranda de alimente care constă de multe ori din bucăţi mari de carne de porc. Miklos Szabo
remarca faptul că în mediul celtic, în Bazinul Carpatic, este bine documentată creşterea porcilor, a cailor, vitelor
şi păsărilor 82 .

IV. Concluzii
Locuinţele

descoperite până în prezent, după cum s-a văzut, sunt de tipul celor adâncite în pământ, gropile
lor având forme rectangulare cu excepţia celei de la Gligoreşti. Case construite la suprafaţa solului nu se cunosc
până în prezent în spaţiul analizat de noi. În interiorul Arcului Carpatic se pare că au tost surprinse şi astfel de
construcţii. La Moreşti este presupusă existenţa lor, aspectul în momentul dezvelirii tiind cel al unor aglomerări
de fragmente ceramice83 . Dat fiind acest fapt, nu excludem ca cercetările viitoare să documenteze şi în alt~ locuri,
încă insuficient cercetate, asemenea complexe. Aspectul lor nu era, probabil, semnificativ diferit de al locuinţelor
cunoscute din etapa imediat următoare a celei de a doua epoci a fierului. Aşa cum sunt acelea descoperite la
Budapesta, în aşezarea de pe dealul "Gelert'' (Pl. VII, 1)84 .
În privinţa dispunerii caselor în interiorul aşezărilor, situ! investigat la Ciumeşti ne oferă date importante.
În cadrul acestei staţiuni, bordeiele au fost construite la distanţă relativ mare una de alta (cea. 60-120 m). Totuşi
ele erau grupate câte două sau câte trei 8S, părând să indice unele preferinţe la alegerea locului pentru case. Asemenea
observaţii ori altele care să releve unele preocupări în direcţia sistematizării spaţiului intern al aşezărilor nu au
tost observate până în acest moment în cadrul staţiuni lor datate pe parcursul etapelor de început ale La Ten e-ului,
cele documentate pe Mureţul mijlociu netCând excepţie. CJ;.edem că situaţia prezentată reflectă un stadiu al
cercetărilor, investigaţiile viitoare urmând să aducă noi precizări în această direcţie.
Credem că astăzi, deşi modest, începe să se contureze imaginea habitatului în fazele timpurii ale La Teneului, de-a lungul Mureşului mijlociu. Rămân totuşi o serie de probleme care numai prin creşterea interesului
cercetătorilor pentru cunoaşterea acestui orizont cronologic şi deci prin sporirea numărului descoperirilor vor
putea ti rezolvate.

QUELQUES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES EMPLACEMENTS DATES
AU COURS DE IIJEME.SIJ~:CLE AV. J. H. JUSQU'A IIE SIECLE AV. J. H.
(Resume)

De la deuxieme moitie du IVe siecle av. J. H. etjusqu'au debut du II• siecle av. J.H. dans la Transylvanie ont
habite une population autochtone et des communautes des celtes. Le present ouvrage, sur la base des materiels
arcbeologiques essaie la reconstitution de quelques aspects de !'habitat de La Tene ancienne et moyenne.
Quoique modeste, grâce aux decouvertes archeologiques, nous pouvons tracer le contour du habitat dans
les phases anciennes de La Tene, sur le cours moycn du Mureş.

80

S. Haimovici, Die Tierknochenfunde, în voi. K. Horedt, Moreftl; p. 211.
S. Haimovici, op. cit., tabelul 1.
~ M. SZllbo, op. cit., p. 85.
" D. Prodan şi colab., Şantierul arheologic Morefli, în SCIV, 5, l-2, 1954, p. 214.
S4 Vezi reconstituirea la F. Audouze, O. Buchsenschutz, op. cit., p. 154, Fig. 75.
85
VI. Zirra, Locuiri, p. 69.
81
8
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datate în secolele III-II î. Cbr. descoperite pe sectorul mijlociu al Mureşului. Cifrele sunt
cele corespunzătoare aşezărilor din Anexa 1.
Pl. J. Emp1acements dates le III• siecle av. J. H. - n• siecle av. J. H., sur le cours moyen du Mureş.
1. Aiud - "Microraion III"
2. Aiud - "Sub Pădure"
3. Cetea
4. Geoagiu
5. Gligoreşti - "La Holoame"
6. Lancrăm - " Glod"
7. Micoşlaca
8. Noşlac
9. Oarda- "Cutină"
1O. Ocna Mureş
11. Ohaba Ponor - "Peştera din Bordul Mare"
12. Pianul de Jos
13. Rădeşti
14. Sebeş- "Podul Pripocului"
15. Şeuşa - "La Cărarea Morii"
16. Şona
17. Vioara de Jos
18. Vinţu de Jos - "În râpa terasei dinspre Sibişeni"
19. Vinţu de Jos- "Lunea Fermei"

Pl. L

Aşezări
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Pl. IL 1. Planul aşezării de la Gligoreşti - "La Holoame", după FI. Gogâltan, 1. Al. Aldea, A Ursuţiu; 2.
Planul aşezării de la Şeuşa- "La Cărarea Morii", după M. Ciută.
Pl. II. 1. Le station arcbeologique de Gligoreţti (d' apres .... ); 2. La station arcbeologique de Ţeuţa(d' apres
M. Ciut).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

48

'\_\'\_\'~

Loncram ,\

.!1

~
l'b

::Q

"'t:t
1
~

~

G3

~

1

GŞ ~4]
GIJ G~ 1

L

Glod

Pl. III. Planul staţiunii de la Lancrăm, după C. 1. Popa, R. Totoianu.
Pl./II. La station archeologique de Lancrăm (d'apres C. 1. Popa et R. Totoianu).
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Pl. IV. Planul bordeiului celtic cercetat la
Pl. IV. La hutte cherchee aT, euta.
,

Şeuşa.
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Pl. V. Complexele cercetate la Lancrăm, după C. l. Popa, R. Totoianu.
Pl. V. Les ensembles cherches de Lancrăm (d'apres C. 1. Popa et R. Totoianu).
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Pl. VI. Tipuri de îmbinări ale părţilor componente ale unor locuinţe din lemn, după F. Audouze şi O.
Pl. VI. Des types d'assemblages des logements avec des murs en bois (d'apres F. Audouze et O.

Busenschutz).
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5

Pl. VII. 1. Reconstituirea unei locuinţe de suprafaţă descoperită la Budapesta, după F. Audouze şi O.
Buchsenschutz; 2-3 reconstituirea unor locuinţe cu plan circular; 4-5 reconstituirea unor locuinţe cu plan rectangular.
Pl. VIL l. La reconstitution d'un logement de surfaces decouverte aBudapeste (d'apres F. Audouze et O.
Busenschutz); 2-3 la reconstitution des logements de surfaces en plan circulaire; 4-5la reconstitution des logements
en plan rectangulaire (2-5 d'apres 1. Glodariu). 2-5, după 1. Glodariu.
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Pl. VIIL Tipuri de instalaţii pentru încălzitul încăperilor şi pentru gătit, după F. Audouze şi O. Buchsenschutz.
Pl. VIIL Des types d'installations pour le chautTage des chambres et pour la cuisine(d'apres F. Audouze et
O. Busenschutz).
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Materiale La Tene inedite
păstrate

în muzeul din

Bistriţa

Lucian VAIDA

În urma descoperirilor arheologice, spaţiul judeţului Bistriţa-Năsăud reprezintă pentru Transilvania o zonă
deosebit de bogată în vestigii celtice (sec. IV-II î. Chr.). Aici au fost cercetate prin săpături sistematice un _număr
însemnat de necropole din perioada respectivă, la: Cepari, Galaţii-Bistriţei, Archiud, Fântânele, Orosfaia. Inainte
de a ti abordat subiectul ales pentru studiul de faţă dorim să facem o scurtă referire privind problema valoriticării
inventarelor funerare din cimitirele menţionate mai sus.
Condiţiile existente în timp au tăcut ca muzeul din Bistriţa, deşi cu o contribuţie majoră la cercetări, atât
privind finanţarea cât şi prin participarea propriilor specialişti, să poată beneficia doar în mică parte de rezultatele
acestor investigaţii. Se poate constata că cea mai mare parte a inventarelor funerare au ajuns la alte instituţii din
ţară, aflate la mari distanţe între ele, în unele cazuri existând pericolul ca materialele să tie definitiv pierdute.
Situaţia este agravată de faptul că doar o mică parte dintre aceste descoperiri au fost tăcute publice. Se
doreşte îndeosebi publicarea necropolei celtice de la Fântânele ("Dealul Popii"), a doua ca număr de morminte
din Transilvania, după cimitirul de la Pişcolţ (jud. Satu-Mare), săpăturile încheindu-se aici cu mai bine de două
decenii în urmă 1 • La fel de aşteptate sunt rezultatele ultimelor cercetări de la Cepari şi a celor din necropola de la
Galaţii- Bistriţei 2 .

Pe lângă materialele rezultate din cercetări sistematice, la muzeul din Bistriţa au ajuns o serie de obiecte,
perioade, achiziţionate pe diverse căi şi provenite cel puţin în parte din descoperiri fortuite.
Unele dintre acestea au atras atenţia specialiştilor prin importanţa lor şi au intrat în circuitul ştiinţific, în schimb
altele, fără a fi lipsite de valoare, nu au tăcut nicicând obiectul vreunui studiu. Această din urmă situaţie este
valabilă şi pentru un număr de trei obiecte, a căror prezentare în cele ce urmează o considerăm necesară şi totodată
utilă pentru cei preocupaţi de studiul civilizaţiei La Tene.
aparţinând aceleaşi

1. Lanţ port-sabie din fier alcătuit din zale de forma ci trei "opt", obţinute la rândullor din verigi răsuci te la
cald. Astfel, pentru fiecare segment au rezultat două "urechi" de care sunt prinse celelalte componente lucrate în
acelaşi mod. Lanţul se termină într-o "limbă" de prindere prevăzută cu două oriticii. Piesa, bine conservată,
aparţine, după toate probabilităţile, unui inventar funerar celtic, din nefericire neexistând indicii privind locul şi
contextul descoperirii-~.

1

3

De punerea în valoare a necropolei de la Fântânele ("Dealul Popii") se ocupă d-nii FI.Medelet şi A. Rustoiu, primul făcând parte din
colectivul ştiinţific participant la cercetări.
La Cepari primele morminte au fost dezvelite în 1940 de către M. Roska şi publicate mai târziu de către I.H.Crişan în lucrarea.
JJfateriale dacice tiin necropola şi aşezarea tie la Ciumeşti şi problema raport11rilor dintre daci şi cel(i î11 Transib·ania, B11ia
M11re, 1966, p. 57-64. Investiga!iile au fost relu11te în 11nii 1969 şi 1979 de către o echipă condusă de VI.Zirril, fără Cii rezultatele să
fie făcute încă cunoscute. Situafiil nu diferă fo11rte mult pentru cimitirul de 111 Gillaţii-Bistriţei. În 1952 11u fost identificate primele
două morminte de către St. Dănilă, Im·entarul unor morminte de incinera,tie din sec. III-II î.e.n, în ActMuz. Cluj, 1955, p.89-99.
Infonnaţii sum11re referitoare l11 descoperirile din perio11da 1973-1974, când au fost continuate săpăturile, le avem din articolul:R.
Harhoiu, Raport preliminar pn'vind săpăturile ;u/Jeologice de la Gala,tii-Bistn/eJ: în Materiale, 1979, pJ 21-323.
Exemplarul a fost recuperat împreună cu alte câteva antichităţi de !11 locuinţa lui St. Dănilă, după decesul acestuia, fără nici o
însenmare privitoare la locul de provenienţă. Nu este exclus ca lanţul să fi fost găsit în necropola de la Fântânele ("Dealul-Popii")
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Dimensiuni: lungime totală: 47 cm; lungimea zalelor: 3,5 cm; lăţimea zalelor: 1,7-2 cm; lungimea
segmentului deprindere: 6,5 cm. (fig. 1/3; pl. 113).
Depunerea săbiilor în mormintele celtice din Transilvania nu a fost însoţită întotdeauna de lanţurile care
serveau la fixarea acestora la brâulluptătorilor, tăcând ca numărul lor să tie mult mai redus. Există însă şi situaţii
când în morminte au fost identificate lanţuri port-sabie lipsind surprinzător arma respectivă4 •
·
De obicei în morminte sunt identificate două lanţuri, unul lung şi altul scurt, ce serveau concomitent la
sustinerea sabiei. Fiecare din cele două părţi aveau un capăt care se prindea la partea superioară a tecii, iar cele
do~ă capete rămase libere se prindeau între ele după ce cuprindeau brâulluptătorului. În cazul nostru avem de a
face cu un exemplar lung, din care se pare că lipsesc totuşi câteva segmente.
Vl. Zirra stabilea cu trei decenii în urmă, două tipuri de lanţuri port-sabie pentru spaţiul celtic transilvănean'.
Primul tip este alcătuit din segmente răsucite, prevăzute la capete cu inele pentru articulare. Aici se încadrează
piesele descoperite la: Dezmir6, Sanislău 7 , Remetea Mare8. Astfel de exemplare au tost identificate şi în necropola
recent publicată de la Orosfaia9 .
Al doilea tip stabilit de Vl. Zirra este format din inele înlănţuite, aplatizate şi decorate pe una din feţe cu
mici gropiţe realizate prin ciocănire. Gradul de aplatizare diferă de la caz la caz, determinând micşorarea sau
acoperirea aproape în totalitate a spaţiului din interiorul verigilor, piesele primind deseori un aspect de bandă
metalică. Ca urmare articularea separată a zalelor era mult îngreunată. Din acest tip se cunosc în literatura de
specialitate exemplarele descoperite la Dipşa 10 , unul găsit la Şopteriu 11 , toate pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud
şi în tine un exemplar găsit în necropola de la Ciumeşti, acestuia din urmă îi lipseşte însă decorul realizat din
puncte ciocănite 12 .
Cu toate că lanţurile alcătuite din segmente răsucitc sunt considerate mai timpurii, apariţia noului tip nu a
provocat automat dispariţia celui dintâi. Se pare că cele două tipuri coexistă, fapt demonstrat de contextele de
descoperire. Ca dovadă, exemplarul de la .Jucu de Sus a tost găsit alături de două brăţări cu semiove mari, acestea
aparţinând unui tip de podoabe considerate printre cele mai târzii piese celtice în mormintele din Transilvania 13 •
Lanţurile de la Orosfaia au tost găsite şi ele alături de obiecte caracteristice sfârşitului La Tene-ului celtic
transilvănean 14 •

Raportat la această împărţire exemplarul din muzeul bistriţean se încadrează în primul tip, acesta tiind
compus, după cum se poate vedea, din segmente prevăzute la capete cu inele pentru articulare. Există însă şi
demente mai puţin întâlnite la alte piese de acest fel din Transilvania.
Într-adevăr, la confecţionarea sa, fiecare dintre verigi a suferit o răsucire, dar spre deosebire de lanţurile
specifice primului tip, la care părţile componente au iost răsuci te cel puţin de două ori, de această dată constatăm

unde St Dănilă a participat la investigaţii, dar la fel de bine în oricare ah punct de locuire cellică din zona Bistriţei, sus-numitul
fiind recunoscut pentru intensa activitate de teren desfăşurată şi totodată pentru talentul de a obţine infonuaţii privind posibile
descoperiri întâmp1ătoare.
• L. Vaida, The celtic cemetcry /i"om Orosfain (Bistriţa-Năsăud county) în les ce/les et les thraco-daces de /'estdu bassin des
Carpales, C1uj-Napoca, 2000, p.139, fig. 10/m 16.
s VI. Zirra, Descoperiri celtice de in sfâJşitul Ln Tene-ului mijlociu în depresiunen BistlifeJ; în FI, III, 1974, p. 149.
" l.H Crişan, Monnintc inedite din sec. III le.n. in Trnnsilvnnin, în ActaMN, 1, 1964, p.98, pl 11110, 14, pl III/ 4-6.
7
VI. Zirra, Noi necropole celticc în nord-l·estul României (Cimitirele biritunle de In Snnisliu şiDindeşiJ), în StComSJY, II, 1972, p.
158-1 S9; fig. 4/2-3; p1 XLXIII/1, pl XLIX/S-6, p. 169, fig. 4/4, pl LII/4.
8
Idem, .Descoperiri celtice de la sfiîrţilulla Tene-ului mijlociu in depresiunea Bistriţer; p. 149.
• L. Vaida, op. cit., p. 136, fig. 6/16, p. 139, fig 10/5.
1
° K. Horedt, Zwei Keltische Grnbliinde nus Siebenbiirgcn, în .Dacia IX-X, 1941-1944, p. 198; fig. S/6.
11
G. Marinescu. St. Dăni1ă, Cercetări şi descoperiri arheologice in jud. Bistnjn-Niisliud (Il), în FI, 411976, p. 33.
~ VI. Zirra. Un cimitir cellic în N-VHomuniei, Baia-Mare, 1967, p. 79, fig. 13, p XIII.
u ldem . .Desc(}periri cellice de la Jjărţilul La Ten e-ului mijl(}dll în depresiunea Bislri(ei, p. 148.
1
' I.. Vai da, op. cii., fig. 1O.
1
; 1. Nemcti, Necropoln celtic;i de la Pişco~t, II, în Thrac(}-.Dacica, X, 1989, p. 91, Jig 14/ M.164-20.
1
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o simplă îndoire în formă de "opt". Piesa de la Bistriţa a suferit în timpul lucrului şi o uşoară aplatizare, departe
însă de caracteristica principală a lanţurilor din cel de-al doilea tip.
O formă mai puţin obişnuită o reprezintă şi segmentul de prindere de la capătul lanţului. Piesa respectivă,
diferită de obişnuitul cârlig întâlnit la majoritatea exemplarelor lungi din Transilvania, a rezultat prin îndoirea şi
răsucirea unei verigi cu dimensiuni mai mari. Analogii pot fi constatate pentru un lanţ găsit în necropola de la
Pişcolţ, datat la sfârşitul La Tene-ului timpuriu 15 • Apropiat este şi prinzătorul de la un lanţ de sabie găsit la
Curtuiuşeni 16 •

Descoperirile amintite pentru Transilvania, dar mai ales analogiile din teritoriile vecine ne dovedesc faptul
că atunci când lanţul lung se termină într-un segment prevăzut cu unul sau două orificii, atunci capătul lanţului
scurt se prezintă sub forma unui cârlig, tocmai ca cele două extremităţi să poată fi prinse între ele 17 .
2. Vas bitronconic cu corpul rotunjit, modelat cu mâna. A fost lucrat din pastă semifină, iar suprafaţa
acoperită cu slip lustruit de culoare brun-gălbuie. Gura este largă şi uşor trasă în afară. Atât buza cât şi
fundul vasului sunt tăiate drept. Pe linia diametrului maxim este prevăzut cu patru proeminenţe conice
aplatizate.
Dimensiuni: înălţimea: 28,5 cm; diametru! gurii: 21 cm; diametru! maxim: 27 cm; diametru! fundului:
12,5 cm.
Descoperirea s-a făcut întâmplător în perimetrul localităţii Unneniş, aşezare situată aproape de limita de
sud a judeţului Bistriţa-Năsăud. Într-o primă fază vasul a poposit la muzeul din Reghin după care, prin amabilitatea
personalului de acolo a ajuns la Muzeul din Bistriţa 18 .
Vasele mari bitronconice lucrate cu mâna se regăsesc frecvent în descoperirile La Tene din Transilvania,
dar şi în teritoriile vecine. În zona Bistriţei este torma cea mai des întâlnită pentru olăria lucrată cu mâna din
complexele funerare de caracter celtic, îndeosebi în contexte timpurii. Prezenţa sa a putut fi constatată în toate
cimitirele, în mai multe variante.
În primul tip se încadrează exemplarele care păstrează încă trăsăturile de la sfârşitul Hallstatt-ului, respectiv
aspect bitronconic pronunţat şi apucători conice plasate în partea inferioară. Asemenea recipiente au fost găsite în
necropolele de la Archiud 19 şi Fântânele ("Dealul Popii")20 •
Vasele din varianta a doua, în care se încadrează şi exemplarul de la Unneniş şi totodată cele mai multe
din vasele bitronconice identificate în mormintele La Tene din Transilvania, au, spre deosebire de prima
categorie, corpul mai mult sau mai puţin rotunjit, iar apucătorile sunt urcate aproximativ pe linia diametrului
maxim.
Al treilea tip se deosebeşte de cel precedent prin prezenţa, pe lângă cele patru proeminenţe, din zona
diametrului maxim şi a unor ornamente în relief dispuse mai sus, pe gâtui vasului. Acestea pot ti conice aplatizate
de genul celor găsite pe un vas de la Fântânele ("Dealul Iuşului'') 21 , mari virgule identificate pe un exemplar la
Galaţii BistriţeF 2 , dar şi butoni rotunzi sau brâu în relief întâlniţi la Fântânele ("Dealul Popii") 23 •
În ultima categorie se încadrează vasele care au aceeaşi formă, dar sunt lipsite de orice fel de ornament sau
proeminenţă. Varianta apare îndeosebi în cele două necropole de la Fântânele.

16
17

18
19
20

21

22

23

N. Chidiosan, Al. Săşianu, Un mom1ânt de luptător ce/t de la Curtuiuşeni, în Crisia XII, 1982, p. 395, fig. 2.
Miklos Szabo, les ce/les de /'est (le Second Agedu Fer dans la cuvettedes Karpates), Paris, 1992, p. 33, fig. 2.
lnfonnatii C.Gaiu.
G. Marinescu, C. Gaiu, Săpăturile dela Aichiud "Hânsuri'; în Materiale, 1983, p. 133, fig. 4.
St. Dănilă, Primele săpături arheologice ln necropola de epoci La Tene de la Fântâne/e, în SC/VA, 29, 1978, 2, p. 260, fig. 4/l.
În perimetrul localităţii Fântânele (corn. Matei) a fost identificată o nouă necropolă celtică în punctul "Dealul luşului".ln intervalul
1999-2001 au fost dezvelite prin cercetări sistematice douăsprezece morminte de incineratie şi unul de înhumaţie.
Vas păstrat în colecţiile secţiei de istorie a muzeului din Bistrita.
I.H. Crişan, Inceputul La Tene-ului la daco-geci, în JJfarisia, VII, 1977, p. 80, pl XXXVI/pl4; p. 81, pl XXXXVII/11.
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3. Vas de dimensiuni mari lucrat la roată. Ca aspect general are formă bitronconică, însă partea inferioară
este puternic bombată. A fost modelat din pastă fină, primind după ardere, atât la interior cât şi la exterior, o
culoare gălbuie. Buza vasului lipseşte, posibil distrusă în momentul descoperirii, iar fundul este prevăzut cu
"omphalos". Partea superioară prezintă ca ornament două brâuri în relief dispuse unul pe umăr, iar celălalt sub
buză. Ca loc de provenienţă descoperirea aparţine localităţii SărăţeJ2 4 .
Dimensiuni: înălţimea păstrată: 37 cm; diametrul maxim: 29 cm; diametru! fundului: 14,5 cm; grosimea
pereţilor: 0,5 cm.
Cu toate că încadrarea cronologică şi culturală pare destul de simplă, forma tiind obişnuită pentru vasele
mari, lucrate la roată, din mmmintele celtice, şi în acest caz au putut ti constatate unele aspecte mai rar întâlnite la
tipurile cunoscute. Nota de particularitate este dată în primul rând de culoarea vasului care este gălbuie, în comparaţie
cu nuanţele închise predominante în complexele funerare din zonă, de obicei brună-cenuşie sau chiar apropiată de
negru. Alt fapt constatat în cazul de faţă este că pereţii sunt excelent păstraţi, dovedind o ardere foarte bună, spre
deosebire de ceramica cunoscută în mormintele celtice din Transilvania, unde de multe ori umezeala din sol a
alterat pasta recipientelor lucrate la roată, acestea neputând fi recuperate decât parţial sau fragmentar.
Vase mari similare tipurilor celtice au tost găsite şi în aşezări le dacice corespunzătoare fazei clasice. Amintim
pe cele de la Pecica (jud. Arad), considerate imitaţii după torme celtice2\ dar şi exemplarele de la Galaţii Bistriţei,
localitate situată la doar câţiva kilometri de Sărăţel. La Gala ţii Bistriţei ceramica respectivă, recuperată din context
clar dacic, se caracterizează prin pereţii ceva mai groşi şi o rezistenţă mult mai bună decât exemplarele din
mormintele celtice. A fost lucrată din pastă tină, primind după ardere o culoare albastră-cenuşie26
Nici pentru vasul de la Sărăţel nu excludem în totalitate posibilitatea ca acesta să aparţină culturii dacice,
mai ales că aici a tost cercetată o importantă fortificaţie din perioada sec. I îCh-I dCh 27 . Totuşi, faptul că exemplarul
a ajuns la muzeul din Bistriţa păstrat aproape în întregime ne dete1mină să credem că aparţine unui inventar
funerar celtic, probabilitatea ca vase cu asemenea dimensiuni să tie recuperate intacte tiind mult mai mare în
cimitire decât în aşezări sau fortificaţii.

LA TENE DISCOVERIES IN BISTRIŢA MUSEUM (BISTRIŢA-NĂSĂUD COUNTY)
(Summary)

The perimeter of Bistriţa-Năsăud county is one of the richest in Celtic vestiges in Transylvania, derived,
most ofthem, from cemeteries (IV-II c. BC.). The author presents in this study, three pieces !rom the same period,
kept in the museum from Bistriţa: an iron sword chain, a bi-conical vessel, hand-made, with tlattened prominences
and a large bi-conical vessel, wheel-made, partially recovered.

~ 4 Infonuaţii

C. Gaiu.
I.H. Crişan, Ziridrmz, Arad, 1978, p. 136-137.
~,. Luci11n Vaid11, Cercetări recente in aşezarea La Tene de la Gala(ii Bistnjei (iud. BN), în Studii de Istorie /lntidi, pp 71 sqq, ClujNi!pocil, 2001.
~ 1. Glodariu, Arhitectura dacilor- civilă si Hlilitară (sec.// i.e.n.-1 e.n.), Cluj-Ni!pocil, 1983, p. 105.
~~
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Fig. 1. Descoperiri celtice de la Sărăţel (1),

Urmeniş

(2),

Bistriţa-Năsăud

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

(3)

59

Pl. 1. Vase celtice de la Urmeniş ( 1),

Sărăţel

(2) şi lanţ portsabie (3)
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suprastructura drumurilor romane din Dacia Porolissensis
Florin FODOREAN

Istoriografia infrastructurii militare din Imperiul Roman, şi în mod particular aceea a drumurilor, element
de legătură cu puterea centrală, este una incompletă, la fel ca şi aceea a etapelor realizării reţelei rutiere,
dacă nu are în vedere şi problemele referitoare la modalităţile şi tehnicile de construcţie a drumurilor romane.
Acest fapt, la care se alătură şi constatarea că există o mare lacună în cercetarea infrastructurii rutiere a Daciei în
general şi implicit a Daciei Porolissensis ne-a determinat să abordăm prezentul subiect 1.
Atenţia noastră s-a îndreptat asupra provinciei Dacia Porolissensis din două motive. Primul este acela că
până acum nu s-a acordat o atenţie deosebită asupra aspectelor legate de infrastructura şi suprastructura drumurilor
romane, cu o importanţă, după părerea noastră, esenţială în cercetarea completă şi sistematică a reţelei de drumuri
din orice provincie. Al doilea motiv este legat de faptul că cele câteva referiri la inl'rastructura şi suprastructura
căilor rutiere antice sunt disparate, ele putându-se interpreta şi valorifica doar printr-o prezentate sistematică.
Dorinţa noastră a fost nu numai aceea de a le aduna pe toate la un loc, ci de a analiza situaţia în mod unitar şi de
a oferi atât lucruri inedite cât şi analogii clare.
Asupra rolului esenţial pe care 1-a avut provincia Dacia Porolissensis în cadrul sistemului defensiv al
Imperiului Roman, rol datorat în bună măsură poziţiei sale strategice, s-a insistat în istoriografia românească în
nenumărate rânduri, fapt ce se poate constata din studiile, monografii le şi sintezele dedicate elementelor componente
ale sistemului de apărare al acestei provincii2, printre care se numără şi arterclc rutiere.
Ca orice construcţie, prin definiţie, drumul este o lucrare de suprafaţă supusă permanent condiţiilor de
uzură sub influenţa factorilor topoclimatici: temperatura, umezeala, vânturi le, precipitaţiile, tipurile de sol. Aceşti
factori, alături de cei geologici şi geomortologici, au influenţat decisiv modul de construcţie a drumurilor romane
în diferitele provincii ale Imperiului Roman, inginerii romani (gromatici, mensores, agrimensores) adaptând de
fiecare dată tehnica de construcţie a arterelor rutiere la particularităţile şi specificul climatic al zonelor unde se
construiau acestea.
Romanii au acordat o atenţie deosebită drumurilor, atât celor de natură militară, cât şi celor de natură
administrativ-comercială, reţeaua lor fiind indispensabilă pentru securitatea şi administrarea în bune condiţii a
Imperiului Roman. Politica rutieră se reflectă în bogata terminologie referitoare la drumuri. Termenul cel mai des
întâlnit este via', care desemnează un drum important ca lungime, lăţime şi construcţie. Lex XII Tabularum
preciza că un drum în linie dreaptă nu trebuie să tie mai îngust de 8 picioare, iar la curbe lăţimea lui trebuie să fie
esenţial

1

1

Studiile care se ocupă de analiza modului în care au fost construite drumurile din Dacia sunt disparate şi se referă doar la anumite
tronsoane, neavând un caracter de sinteză. Amintim aici doar câteva titluri, mai recente: M. Blăjan, Wilhelm Theiss, Vasile P. Preda,
Studiul geologic, arheologic fi tehnic al "Drumului lui Traian·: în Apulum, 31, 1994, p. 167-199; 1. Mitrofan, Concemanl la
structure des voies romaines en Dacie, în ActaMN, 34, 1, 1997, p. 613-619; M. Blăjan, Wilhelm Theiss, Contribuţii la reconstituirea
/ramei stradale din Apulum, în Marisia, 26, 2000, p. 85-122; !dem, Beitriige zur RekonstJVktion des Strassennetzes van Apu/UJn, în
An11y and Urban Development in the Danubian Provinces ofthe Roman Empire, Alba Iulia, 2000, p. 217-260.
N. Gudea, Dacia Porolissensis. l. Contribu!ii la o bibliografie a istorici militare şi la un scurt istoric al cercetărilor, în RB, XIV,
2000, p. 355-378.
DA,V,l,p.807,s.tc VJII(V.Chapol},p.777-817.
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dublă.

Numai din a doua jumătate a secolului III e.n., în unele regiuni, termenul via este înlocuit în inscripţii cu cel
de strata (drum pavat). În izvoarele juridice, termenul drum apare ca via sau iter, la care se va adăuga apoi şi
termenul actus. Mai târziu, termenul iterva desemna drumul pentru pietoni sau pentru cai 4•
Digeste/e juristului Ulpianus 5 se opresc asupra aspectelor legate de drumuri la titlul XII: De Jocis et
itineribus publicis. Analiza textelor a condus la constatarea că distincţia principală se face între viae publicae
(itineraque publica) şi viae.privatae (itineraque privata) 6•
Criteriul acestei împărţiri este în teorie simplu: este public un drum atunci când solul pe care îl ocupă este
publicum; toate celelalte drumuri, care trec peste pământuri străine, sunt privatae.
Rezultă deci, că, în esenţă, criteriul de distincţie între drumul public şi cel privat ţine strict de proprietatea
asupra pământului; dacă pământul este public sau privat, atunci şi drumul este public sau privat.
Când este pus în practică însă, acest criteriu se complică. În paragraful II, 22 din Digestae, drumurile sunt
împărţite în trei categorii. Pe lângă viae publicae şi viae privatae se adaugă şi viae vicinales, adică acele drumuri
care se găsesc în viei sau care duc la viei~ dintre care doar unele (qwdam) sunt publice. Tot Ulpian precizează că
această prevedere este aplicabilă, dar cu anumite rezerve, legate de faptul că atunci când aceste viae vicinalessunt
tăcute ex co//atione privatorum, ele îşi modifică statutul juridic.
Acelaşi jurist face distincţie între viae vicina/esşi viae mililares, indicând şi caracteristicile care le diferenţiază
şi precizând că ultimele conduc la mare, la oraşe sau la alte drumuri militare. Sub denumirea de viae privatac sau
agrariae se disting tie drumurile care sunt trasate in agris (quibus imposita est servitus, ut ad agrum a/terius
ducant}, fie drumurile care duc ad agros şi cu ajutorul cărora se ieşea de pe drumurile consulare. Dar această
terminologie (viae pub/icae şi itinera publica) nu este unică, Ulpianus avertizând că sunt considerate drumuri
publice viae publicae, via.e pra.etoriae şi viae consulares 7.
Din punct de vedere tehnic, Ulpianus distinge trei categorii de drumuri: viae terrenae, care sunt amenajate
simplu, având la suprafaţă doar un strat de pământ tasat şi nivelat; viae g/area stratae, având ca principală
caracteristică faptul că sunt pavate cu pietriş; viae sJlice stratae, pavate cu dale de piatră.
Au existat reguli clare şi precise şi în ceea ce priveşte realizarea infrastructurii căilor rutiere antice 8• Astfel,
în textele literare şi epigrafice, expresiile viam tueri sau viam munire acoperă toată gama de lucrări destinate
construirii şi întreţinerii unui drum; viam stemere, struere, instituere sau innovare se referă la construirea propriuzisă a drumului; expresia viam g/area stemere se referă la pietruirea arterelor rutiere, iar viam sJlice, lapide sau
quadrato saxo stemere acoperă înţelesul de pavare a drumurilor. Termenii care sugerează restaurarea unui drum
sunt viam restituere, reficere, iar cei care se referă la întreţinerea arterelor rutiere sunt viam purgare sau verrere.
Trasarea drumului se tăcea cu ajutoruljaloanelor, după care se săpau două şanţuri paralele (sulc1), care
delimitau lăţimea că~ rutiere 9 . Pământul dintre aceste două şanţuri era săpat şi înlăturat, până se ajungea la o rocă
rezistentă. Dacă aceasta nu exista, atunci se tasa pietriş, iar dacă solul prezenta umezeală se înfigeau adânc în el
piloni de stejar. Marginile erau întărite cu blocuri de piatră suprapuse, destinate ca fundaţie pentru trotuare. După

4

1

6

7
1

9

A. Palma, Le sfrade romane ne/Je dottiine giUJidiche e gromatiche dell'eta de/ Principafo, în ANRW, II, 14, 1982, p. 853 sqq.
Ulpianus, 68, Ad edictum, 43, 8, 2, 21: "Viam publicam eam dicimus, cuius eliam salum pub/icum est: non tmim sicuti in privata
Fia, ita et in publica accipimus: viae pri11atae salum a/ienum est, ius tantum eundi et agente nobis competit: viae au tem pub/icae
salum pub/icum est, re/ictum ad directum certis finibus /atitudinis abea, qui ius pub/icandi habuit, ut ea pub/icae iretur coJwJJearetur':
Termenii via şi iterapar împreună în Digestae fără nici o diferen!ă de semnificn!ie. După cum se pare, cu iter pub/icum se indica de
obicei via vicina/is, care este mai mică în lă!ime decât via consu/aris.
Novissimo Digesto Italiana, XVIII, Torino, 1971, s. v. Strade, p. 472.
Trei autori antici fac referire în operele lor la modalitatea de construire a drumurilor romane: Vitruvius, De Arhitectura, VII, 1;
Statius, Si/vae, IV, 3; Plinius, Naturalis Historia, XXXVI. Pe baZll acestora, în 1622, Nicolas Bergier elabora, în lucrarea sa
dedicată căilor rutiere din Imperiul Roman (Histoii"C des grands cbemins de 1'Empire romain, Paris), o teorie cu privire la infrastructura
drumurilor romane, preluată de istoriografia modernă şi corectată de Pierre Fustier, Notes sur la constitution des l'Oies romaines en
Italie. lll Via A ureiia el son prolongement en Gaulle Narbonnaise, în Rcvue des Etudes Anciennes, LXIII, 1961, p. 284-290; Jdem,
La route. H:lies antiques. Chemins anciennes. Chaussees modernes, Paris, 1968, p. 269-271.
N01'issimo Digesto Italiana, XVIII, Torino, 1971, s. v. Strade, p. 469-471.
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ce se amenaja acest fundament trebuiau ridicate, în ordine, patru straturi de materiale succesive: 1. statumen
(0,30-0,60 m grosime), format din bolovani legaţi cu pământ cleios, bine bătut, care constituia temelia drumului;
2. rudussau ruderatio (0,25-0,30 m grosime), structură realizată din piatră spartă mărunt sau din bucăţi de cărămidă,
amestecate cu nisip; 3. nuc/eus (0,30-0,50 m grosime), constituit din nisip sau pietriş cu grăunte mare; 4. glarea
sau summum dorsum (0,20-0,30 m grosime), care alcătuia pavajul superior, realizat din pietriş la viae glarea
stratae şi din lespezi sumar fasonate la viae stlice stratae. Lespezile constau din blocuri poligonale, inegale, din
piatră dură (roci vulcanice), marmură de calitate inferioară sau calcar, sau din pietre tăiate regulat. Când nu se
realiza dalarea drumului, pietruirile se realizau cu blocuri de piatră mărunţită, în timp ce straturile inferioare
(statumen, rudus şi nucleus) erau formate din roci mai puţin dure (argila). O regulă de bază în construirea drumurilor
romane a fost aceea că partea superioară a drumului era bombată, pentru scurgerea apei pluviale. Atât în regiunile
inundabile sau mlăştinoase, cât şi în zonele cu climă aridă, infrastructura drumurilor a fost tot timpul adaptată
condiţiilor geologice şi geomorfologice ale terenului.
Informaţiile în legătură cu infrastructura şi suprastructura drumurilor romane din Dacia Porolissensis se
referă în special la drumul imperial (via militaris) care, de la Potaissa, trecând prin Napoca, ajungea la Sutor,
Românaşi şi Romi ta şi stărşea în nordul provinciei, la Porolissum. În ce priveşte celelalte artere rutiere ale provinciei,
unele date cu caracter general se întâlnesc în repertoriile arheologice, cu precizarea că multe din trasee nu au tost
determinate arheologic şi nici nu s-au realizat secţiuni care să scoată în evidenţă succesiunea straturilor.
După cum am precizat mai sus, în Dacia Porolissensis, de o atenţie specială s-a bucurat drumul imperial în
sectorul cuprins între Potaissa şi Napoca, el tiind cercetat în mai multe puncte 10 , stabilindu-se foarte exact atât
traseul, cât şi elementele de infrastructură. Modalităţile de construcţie ale acestui drum au fost stabilite pe baza
cercetărilor efectuate în zona localităţii Aiton 11 • Între această localitate şi Gheorghieni s-au executat mai multe
secţiuni prin care s-a putut urmări stratigrafia drumului, precum şi structura şi tehnica de construire. Astfel, calea
rutieră antică este alcătuită din trei straturi: 1. un strat de lespezi de gresie silicioasă, cu conturul neregulat, aşezat
la baza drumului (rudus); 2. un al doilea strat, format din lespezi, în combinaţie cu piatră de râu (nucleus); 3.
stratul superior, adică pavajul, compus din lespezi mari de gresie cenuşiu-gălbuie, de fonnă paralelipipedică, şi
rnult nisip şi pietriş, care completa golurile dintre pietre (glarea sau summum dorsum). La margine s-au putut
observa două rânduri de pietre, aşezate pe dungă (pentru mai multă stabilitate), în timp ce la mijloc drumul este
bombat, părţile laterale fiind mai joase cu circa 15-20 cm în raport cu axul drumului. Grosimea în partea centrală
~ste de aproximativ 60-80 cm, iar în părţile laterale de 25-35 cm. Unele porţiuni din drumul roman, păstrate în·
întregime de-a lungul traseului, cercetate prin măsurători sau sondlţje făcute direct pe teren, au precizat lăţimea
acestuia, cuprinsă între 4 şi 7 m, în funcţie de formele şi natura reliefului (Fig. 1).
Materialul litic folosit pentru pavarea drumului provine din imediata apropiere a locului de executare a
lucrărilor de construire a căii rutiere, tiind valoriticate la maximum concreţi unile silicioase de tip Feleac, aflate la
:mprafaţă, în pereţii deschiderilor naturale ale pâraielor sau în straturi sedimentare la mică adâncime, exploatate
sub formă de cariere.
Un alt punct unde s-au putut observa principalele elemente de infrastructură ale drumului imperial în
sectorul Potaissa-Napoca se află la intrarea în municipiul Cluj-Napoca 12 . Cercetările realizate de topogratul Dorin

10

11

11

Petrică, 1. Winkler, Cii/eva considera/li geo-lopografice privind traseul drumului roman Potaissa-Napoca, i'n sectorul
Cluj-Napoca- Aiton, în ActaMN. 17, 1980, p. 441-446; 1. Winkler, M. Blăjan, T. Cerghi, Drumul roman Napoca-Potaissa (I), în
Potaissa, 2, 1980, p. 63-79; 1. Winkler, Drumul roman Napoca-Potaissa (//),în ActaMN, 19, 1982, p. 587-589; D. Ursuţ, P. Petrică,
Scurtă analiză topometricii a sectorului de drum roman cuprins intre km 8+750 şi intrarea i'n municipiul Turda, în ActaMN, 19,
1982, p. 591-592; D. Ursuţ, Rami/icaţia drumului roman imperial spre castrul de la Potaissa, în Potaissa, 3, 1982, p. 20-22; D.
Ursuţ, P. Petrică, Drumul roman imperial i'n sectorul Aiton- Tureni. Caracteristici geografice şi topometrice, in ActaMN, 31, 1, 1994,
p. 209-214.
M. Blăjan, T. Cerghi, Descoperiri romane şi postromane laAiton,jud. Cluj, în Potaissa, 1, 1978, p. 21-27; M. Blăjan, Contribuţii
la a:pertoriul aşeziinlor rurale antice (sec. II-III e.n.) din Dacia romanii, în Apulum, 26, 1989, p. 283 sqq.
D. Ursuţ, Drumul roman 1i11perial i'n valrllmunicipiului Cluj-Napoca, în ActaMN, 34, 1, 1997, p. 597-604 ; idem, Consideraţii privind
drumurile de acces i'n oraşul Napoca, în voi. Napoca- 1880 de ani de la inceputul n~IJI urbane, Cluj-Napoca, 1999, p. 234-238.

D. Ursul, P.
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faptul că drumul roman, aflat la o adâncime de 4 m sub nivelul străzii, are o lăţime de 5,6 m şi
prezintă două straturi: 1. unul la bază, format din concreţiuni grezoase de Feleac dure şi rezistente, cu o grosime
de 40-50 cm; 2. peste acest strat s-a putut observa un al doilea, format din pietriş rulat de râu, gros de mai bine de
1 m (Fig. 2). Trebuie menţionat faptul că lipsesc dalele de piatră care alcătuiau pavajul superior şi care probabil au
fost refolosite după abandonarea căii rutiere romane. Aşadar, calea rutieră antică are o grosime de 1,50 m. Drenarea
drumului antic se tăcea prin cele două rigole, de tonnă triunghiulară, cu baza mică de 60 cm în sus şi care în
adâncime au 45 cm. Un alt fapt interesant este că lateral dreapta s-a putut observa o extindere ulterioară a drumului
roman, alcătuită dintr-un strat de pietriş gros de 30 cm, cu o lăţime de 4,5 m. Lipsa concreţiunilor grezoase din
bază este dovada că el a tost construit ulterior. Şi acest drum este drenat în partea dreaptă de o rigolă (Fig. 3).
În continuare, păstrând acelaşi traseu al drumului imperial, dar de această dată în sectorul Napoca-Porolissum,
situaţia se prezintă astfel: pe tronsonul cuprins între localităţile Baciu şi Şardu s-au efectuat cercetări de teren care
au lămurit modul de construcţie al căii rutiere; în alte două puncte, şi anume la Zimbor şi Sânmihaiu Almaşului,
Repertoriul arheologic a/judeţului Săl~j face referire la lăţimea şi pavajul drumului roman; în cel mai nordic
punct, la Porolissum, drumul roman a tost cercetat prin secţiuni executate la intrarea acestuia în oraş, pe terasa cu
sanctuare.
Tronsonul Baciu-Şardu (jud. Cluj) a fost cercetat atât din punct de vedere al traseului, cât şi din punct de
vedere al modalităţii în care s-a realizat infrastructura drumului roman 13 • Astfel, s-a constatat că în dreptul localităţii
Mera calea rutieră se prezintă sub tonna unei fâşii, având în compoziţie bucăţi de pietre locale, de calcar eocenic
şi pietriş de râu. De asemenea, pe terasa inferioară a Nadăşului, drumul roman are o lăţime de 6-8 m. În esenţă,
sondajele de verificare tăcute pe teritoriul localităţii Mera, în apropierea locului de descoperire a miliarului publicat
de C. Daicoviciu, au demonstrat că pavimentul drumului antic, lat de 6,3 m, prezintă pe ambele laturi rigole de
drenare a apei şi trei straturi succesive: 1. un prim strat, alcătuit din pietriş de râu, transportat din valea Someşului
Mic; 2. al doilea nivel, fotmat din blocuri mai mari, nefasonate, servind drept bază; 3. al treilea nivel, ce arc în
compoziţie un strat de pietre (lespezi de dimensiuni reduse) din calcar local eocenic, aşezate pc cant foarte strâns.
Această structură a fost mărginită pc ambele laturi de câte un parapet lonnat din pietre locale mai mari, aşezate tot
pe cant şi protejate de o fâşie relativ îngustă de pământ bătucit. Materialele de construcţie rulate au fost incontestabil
aduse din valea Someşului Mic, în timp ce piatra grosieră calcaroasă a fost exploatată din împrejurimi.
La Zimbor 1\ drumul roman a fost identificat în teritoriul satului pe câteva porţiuni bine păstrate, având o
lăţime de aproximativ 4,5 m. În alt punct, de această dată puţin mai la nord, la Sânmihaiu Almaşului 1\ calca
rutieră antică, sesizată pe teren, prezintă o lăţime de S;6 m şi este pavată cu pietriş.
Urmele drumurilor romane din zona complexului strategica-militar de la Porolissum au tost sesizate şi
consemnate încă din secolul al XIX-lea. Informaţiile despre "drumul lui Traian" 16 se referă mai mult la traseu 17, în
timp ce câteva constatări cu caracter tehnic sunt enunţate de M. Macrea: "Drumul roman venind dinspre vest, din
direcţia satului Moigrad, tăia limesul şi ducea apoi la poarta de nord-est a castrului de pe Pomăt. Drumul e pavat
cu lespezi de piatră, e bombat la mijloc, iar la margini are un şir de blocuri mai mari, cu feţele exterioare cioplite.
Lăţimea drumului este de 5, 75 m" 18 • Analizând, pe scurt, situaţia drumurilor din zona complexului militar de la
Porolissum 19, N. Gudea constata că la intrarea în oraş drumul roman prezintă la suprafaţă un pavaj alcătuit din
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j

1
"
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evidenţiat

1. Ferenczi, D. Ursu!, Cercetări de topografie Mheologicii privind drumul roman Napoca-Porolissum (tronsonul Baciu-Şardu,Jud
CluJ), în ActaMN, 22-23, 1985-1986, p. 217.
Rep Siiily; ms. păstrat la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca, s.v. Zimbor.
RepSiil;y; s.v. Sânrnihaiu Almaşului.
C. Torma, Adalek, p. 15; idem, A limes dacicus felso resze, Budapesta, 1880, p. 81.
A. Buday, Porolissum-b6/, în ErdMuz, 25, 1908, p. 340; 1. Mar!ian, Unue din războaiele romanilor cu dac1i, Cluj, 1921, p. 8-1 O.
M. Macrea, D. Protase, M. Rusu, Şantierul arheologic Porolissum, în Materiale, 7, 1961, p. 377.
N. Gudea, Porolissum Res Publica Municipii Septimii Porolissensium, Bucureşti, 1986, p. 15-16; idem, Porolissum Un complex
arheologic daca-roman la marginea de nord a huperiului Roman.[ (=ActaMP, 13), Zalău, 1989, p. 128-131 ; idem, Un nou complex
daca-roman la marginea de nord a Imperiului Roman. Il Porolissum. l?ima romanii. Monografie arheologicii, Cluj-Napoca, 1996,
p. 9, ll7-118, p. 160, fig. 26, p. 161, fig. 27.

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

64

plăci

masive de bazalt, de diferite mărimi, în timp ce marginile căii rutiere sunt alcătuite din blocuri de piatră
mari, patrulatere, lângă care se află rigolele de dren~i laterale. Axul drumului prezintă forma specifică bombată şi
se remarcă prin prezenţa unui şir de plăci concave care împarte drumul în două şi care avea rolul unui canal de
scurgere. Lăţimea drumului este de aproximativ 7 m.
Un sector de drum mai puţin cercetat este cel care, pornind din Napoca, se îndrepta spre vest, spre castrul
de la Bologa. Informaţii legate de traseul acestui drum, dar mai ales de infrastructura lui, există doar pentru
tronsonul care ieşea din oraşul antic Napoca (surprins cu ocazia săpăturilor de canalizare executate în vara anului
1996 pe str. Mănăşturului), tronson investigat de către D. Ursuţ şi 1. Stanciu 20 . Rezultatele cercetărilor au evidenţiat
faptul că drumul roman este alcătuit din două straturi: 1. unul format din blocuri de calcar grezos şi chiar gresii (în
marea lor majoritate sparte); 2. un alt strat, format de această dată din pietriş de râu bine rulat, cu originea în valea
Someşului Mic (pe baza analizelor petrografice efectuate), cu grosimea de 15-20 cm21 . În profil nu s-au putut
observa rigolele de drenare. Materialul petrografic (pietrişul şi calcarele) sunt din orizontul local.
Un alt sector de drum roman care a fost cercetat pe anumite tronsoane este cel care pleca din Napoca şi se
îndrepta, pe valea Someşului Mic, spre Dej şi de aici mai departe, pe valea Someşului unit, spre castrul roman de
la Căşeiu.
Din cercetările de teren, efectuate în vara anului 1996 între localităţile Iclozel şi Silivaş, s-au putut identifica
cu claritate, în mai multe puncte, urme ale drumului roman pe uliţa principală a satului. Urme de suprafaţă apar în
drumul spre Silivaş, la est de şcoala din lclozel, pe o fâşie destul de îngustă, dar bine consolidată în rambleu, faţă
de gospodăriile sătenilor atlate în stânga drumului roman, mai jos cu circa 2-2,5 m, drum care ocoleşte baza
dealului "Pădurea Coasta", pe o lungime de 3,5 km, până la nordul satului Silivaş. Drumul antic este situat pe
prima terasă a Someşului Mic, având o diferenţă de nivel de circa 6-7 m, ocolind zona inundabilă de luncă a
râului. Lăţimea sa de la stânga spre baza versantului este de 3,5-4 m, tiind acoperit cu depozite aluviale de
versant. El este alcătuit la suprafaţă dintr-un strat de bolovăniş, cu o grosime de 30-40 de cm. Din nordul satului
Iclozel urmele lui sunt mai slab reliefate, datorită lucrărilor agricole care I-au distrus în mare parte, dar a putut fi
totuşi urmărit ca o dâră continuă de bolovăniş şi pietriş, în care apar sporadic urme de cărămizi şi ţigle romane,
ajungând să ocolească pe la nord localitatea Silivaş. De aici se poate presupune că drumul şi-ar ti continuat traseul
spre castrul roman de la Gherla, trecând prin centrul localităţii Hăşdate.
ÎJ)tre Dej şi Căşeiu, acelaşi drum roman a fost investigat22 prin zece sondaje, cu scopul precizării traseului,
dar şi pentru lămurirea problemelor ce privesc infrastructura. Astfel, una din secţiuni a surprins atât calea rutieră
antică (Fig. 4a), acoperită la suprafaţă de un strat de aluviuni, gros de 0,50-0,60 cm, cât şi un drum medievalmodem, format din două lentile de pietriş suprapuse (Fig. 4b ). Drumul roman este format dintr-un strat de pietriş
şi nisip cu grosimea de 15-20 cm şi conţine fragmente ceramice şi de cărămizi. Nu ştim dacă pe margini drumul
prezenta rigole de drenare a apelor pluviale (Fig. 5).
Cunoştinţele actuale despre drumurile de limes sunt, din păcate, destul de generale, şi nu permit decât
presupuneri legate doar de traseul lor, nu şi de modul în care au tost construite. Ne referim aici la sectoarele de
drum Bologa-Porolissum, Porolissum-Tihău-Căşei, D~j-Ilişua-Orheiul Bistriţei-Brâncoveneşti şi Brâncoveneşti
Cristeşti-Războieni. Totuşi, în cadrul celui de al treilea sector amintit, drumul roman a fost secţionat la est de
Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud), în hotarul denumit "La mare Cociului"23 . Finâly a stabilit sistemul de construcţie,
precizând că drumul este alcătuit dintr-un strat gros de pietriş fără nisip.
În stadiul actual al cercetărilor, aprecierea volumului săpăturilor şi a lucrărilor realizate de romani pentru
execuţia tronsoanelor de drumuri care compun angrenajul rutier al Daciei Porolissensis trebuie corelată în mod

~o

O. UrsuJ, 1. Stanciu, Un fragment din drumul roman CluJ-Napoca- G1Jău, în AclaMN, 34, I, 1997, p. 609-61 O.
ibidem, p. 612, fig. 2.
~~ O. UrsuJ, O. Isac, La rou/e romaine de Ciişei-Dej et le pont romain de De_t; în voi. Politique edJlitaire dans les provinces de /'Empin:
Romaid.'(!I eme- IV eme siedes apres JC.}, Cluj-Napoca, 1993, p. 189-193.
~' G. FinaJy, în ArchErt, XXII, 1902, p. 381-382.

21

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

65

obligatoriu cu particularităţile fizica-geografice ale-fiecărei zone în parte, în sensul că exactitatea constatărilor
poate fi influenţată şi de modificările microreliefului (eroziuni, alunecări de teren, depuneri ulterioare). În această
ordine de idei, constatările şi aprecierile la nivel general în legătură cu problema abordată pot fi enunţate doar
ţinând cont de cele două observaţii pomenite mai sus şi obligatoriu raportate atât la situaţia din celelalte Dacii
(Apulensis şi Malvensis), cât mai ales la situaţia din alte provincii ale Imperiului Roman, unde dispunem de
câteva exemple relevante (în special din Italia24 ) (Fig. 6, 7).
Şi în ceea ce priveşte Gallia25 , Britannia26 şi provinciile Africii de Nord 27 , informaţiile legate de construirea
arterelor rutiere se prezintă sub forma unor analize complete cu referire la cele mai importante elemente de
construcţie: aliniamentele, curbele, supraînălţarea laturii în curbă, debleurile, rambleurile, profilele mixte, bombarea
drumurilor în axul longitudinal, drenarea apelor meteorice prin rigole laterale etc.
Analogiile amintite au scopul de a lămuri două aspecte esenţiale. Primul este acela că există similitudini ~n
ce priveşte sistemul de construire a infrastructurii drumurilor romane, dar există în acelaşi timp mult mai multe
diferenţe, date de condiţiile geologice, geomorfologice şi tizico-geografice specifice fiecărei regiuni. De altfel,
aceste diferenţe reprezintă materializarea în teren a principiului de construcţie conform căruia arterele rutiere
romane au fost tot timpul concepute, atât din punct de vedere al traseului, cât şi din punct de vedere al infrastructurii
şi suprastructurii, în strânsă legătură cu condiţiile geografice locale amintite mai sus. Singurele aspecte teoretice
respectate şi verificate de nenumărate ori pe teren au fost rectiliniaritatea, drumurile romane căutând cu orice preţ
linia dreaptă, respectiv executarea arterelor rutiere în rambleu (peste nivelul terenului înconjurător), pentru a
evita posibilitatea înzăpezirii şi pentru o rapidă uscare la soare şi la vânt. Revenind la diferenţele de infrastructură
a sistemelor rutiere, vom putea observa că acestea apar chiar şi în regiunile cu condiţii tizico-geogratice
asemănătoare. Exemplul nostru se referă la arterele rutiere care traversează provinciile romane ale Africii de
Nord şi care se caracterizează, după cum precizează P.A. Salama28 , printr-o mare libertate de adaptare. De aceea
se poate observa o anumită eterogenitate în ce priveşte dimensiunile lor (în special lăţimea), care oscilează între 4
şi 8 m, aceste anomalii datorându-se unor circumstanţe particulare, date de topografie, climat (temperaturi oscilante
care duc la s.farmarea rocii, terenuri slabe, neconsistente), de apropierea unor aglomerări urbane, a unui domeniu
agricol, a unui oraş. În consecinţă, cele mai multe drumuri din Africa sunt viae glarea stratae, adică drumuri
pietruite, dar nepavate, .fară pat, datorită structurii solului, şi fără rigole de drenare a apelor pluviale. Doar în oraşe
drumurile erau pavate cu dale de formă dreptunghiulară aşezate transversal şi de cele mai multe ori oblic în raport
cu axa drumului, ultima variantă având ca scop amortizarea şocului roţilor carelor şi implicit evitarea uzurii
rapide a suprafeţei.
Practic, cel mai important aspect care trebuie reţinut în cadrul discuţiei noastre şi care se bazează pe
numeroasele exemple prezentate mai sus, este acela că modul în care s-a realizat infrastructura arterelor rutiere
romane diferă nu numai de la o provincie la alta, ci de la o zonă la alta, totul depinzând în fond nu de consideraţiile
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Pierre Fustier, Notes sur la constitution des voies romaines en Italie. l V1a Flamima, în REA, LX, 1958, p. 81-86; idem, Notes sur
la constitution des voies romaines en Italie. Il WaAppia, în REA, LXII, 1960, p. 95-99; idem, Notes sur la constitution des voies
romaines enltalie. !Il Wa Aurelia et son prolongement en Gaulle Narbonnaise, în REA, LXIII, 1961, p. 27 6-291; idem, Etude
technique sur un text de l'e1npereur Julien relatii li la constitution des voies romaines, în REA, 65, 1963, p. ll4-121; Giuseppe
Andreassi, Assunta Cocchiaro, Tecnica stradaleromli/Ja: esperienze da/la Puglia, în AITA, 1, 1992, p. 11-18; Massimiliano Valenti,
Esempi di infrastrutture stradali ne/ Cassinate, în AITA, Roma, 2, 1993, p. 35-44 ; Stefania Quilici Gigli, La Wa Nomentli/Ja da
Romaad Eretum, în AITA, 2, 1993, p. 45-84; Lorenzo Quilici, La Wa Sa/aria da Roma all'alto Velino: la tecnica struttiva dei
111lll1Ufatti stradab; în AlTA, 2, 1993, p. 85-154; Laura Bonomi Ponzi, Nuove conoscenze sulle infrastrutture delia via Flaminia in
Umbna, în AITA, 2, 1993, p. 155-166; Paolo Bruschetti, Infrastrutture delia v1a Flaminia presso Massa Martli/Ja, în AITA, 2, 1993,
p. 167-172; Giulio Ciampoltrini, Il diverticolo dall'Aurelia al Portus Telemonis: un contributo per la tecnica stradale neli 'Etruria
costiera, în AITA, 2, 1993, p. 179-182.
R. Chevallier, Les voies romaines, Paris, 1972, p. 93-1 02; Victor W. von Hagen, Le grlll1distrade di Ro1na ne/ mondo, Roma, 1978,
p.179-196
R. G. Collingwood, lan Richmond, TheArchaeology ofRoJJJll/1 Britain, Londra, 1969, p. 1-7; V. von Hagen, op. cit., p. 199-217.
P. A. Sa1ama, Les voies romaines de l'Afiique du Nord, Alger, 1951, p. 69-70.
Ibidem, p. 71.
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teoretice elaborate şi enunţate de autorii antici29 şi cunoscute de constructorii romani, ci de natura solului şi
condiţiile geologice, care au constituit peste tot parametrii decisivi de care s-a ţinut cont în construcţia drumurilor
atât din Imperiu cât şi din Dacia Porolissensis.
Concluzii
Suma observaţiilor şi constatărilor în legătură cu infrastructura şi suprastructura arterelor rutiere prezentate
mai sus permite câteva consideraţii finale cu caracter tehnic, referitoare la numărul şi succesiunea straturilor
componente, lăţime şi provenienţa materialului litic, cu precizarea că, din cele zece exemple prezentate în studiul
nostru, numai în şase cazuri s-au realizat secţiuni, pentru celelalte drumuri informaţiile referindu-se mai mult la
lăţime şi la pavajul superior.
a. Succesiunea straturilor componente şi principalele caracteristici tehnice
Prima observaţie este aceea că, pentru Dacia Porolissensis, se poate observa că în sectoarele AitonGheorghieni şi Baciu-Mera-Şardu, care fac parte din drumul roman imperial, arterele rutiere secţionate prezintă
trei straturi succesive, în timp ce în punctele Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca- Gilău şi Căşei-D~j căile rutiere au în
componenţă două straturi; la Beclean, secţiunea realizată şi descrisă de Finăly relevă faptul că drumul roman a
fost construit dintr-un singur strat; în celelalte puncte nu s-au realizat secţiuni. Grosimea sistemelor rutiere în axul
drumului variază între 30 cm şi 1,50 m, iar materialul litic este de provenienţă locală. Rigole laterale pentru
drenarea apelor au fost observate doar la drumul roman din Piaţa Cipariu şi la cel de la Porolissum. În ultimul
punct amintit este interesantă situaţia axului drumului, care se remarcă prin faptul că prezintă un şir de plăci
concave care împart artera rutieră în două, şi care avea rolul unui canal de scurgere. O analogie pentru acest aspect
o regăsim în Britannia, în cazul drumului Blackstone Edge, care la fel era prevăzut cu un şanţ centraP0 (Fig. 8).
b. Lăţimea arterelor rutiere
Constatările în legătură cu această caracteristică tehnică ne îngăduie observaţia că, în general, lăţimea
drumurilor este cuprinsă între 4 şi 6,5 m (tabelul 1), valori normale dacă ne gândim la importanţa şi la rolul jucat
de aceste artere rutiere încă din momentul cuceririi Daci ei, când a fost proiectată şi realizată reţeaua de drumuri a
provinciei. În cazul drumului roman imperial, cifrele care indică lăţimea sunt următoarele: între 4 şi 7 m ( 13-23 de
picioare romane) în sectorul Aiton-Gheorghieni; 5,6 m (18 picioare) în Piaţa Cipariu (Cluj-Napoca); 6,3 m (21 de
picioare) în sectorul Baciu-Mera-Şardu; 4,5 m (15 picioare) la Zimbor (jud. Sălaj); 5,6 m (18 picioare) la Sânmihaiu
Almaşului (jud. Sălaj); aproximativ 6 m (20 de picioare) la Porolissum. Aceste valori scot în evidenţă foarte bine
caracterul strategico-militar al drumului roman cuprins între Potaissa şi Porolissum, care trebuia să asigure în
primul rând deplasarea trupelor, mai ales a celor care au lucrat efectiv la realizarea drumului, imediat după cucerirea
provinciei, după cum dovedeşte mi li arul de la Ai ton, care arată că deja în anul 108 e.n. se ajunsese cu construcţia
drumului până în localitatea pomenită mai sus.
c. Provenienţa materialului litic
Sistemul de construcţie al unui drum roman se caracterizează, după cum am văzut din situaţiile concrete
prezentate, prin altemarea mai multor straturi de piatră şi nisip, şi a folosirii în mod raţional a resurselor locale în
scopul ameliorării progresive a corpului şoselei. Pentru drumurile din Dacia Porolissensis, materialul li tic provine
din imediata apropiere a locului de executare a lucrărilor de construire a căilor rutiere. Concreţi unile silicioase de
tip Feleac au fost folosite la drumul roman imperial în sectorul Potaissa-Napoca, iar pentru tronsonul BaciuMera-Şardu a fost utilizat pietriş rulat de râu adus din valea Someşului Mic, în combinaţie cu piatră grosieră
calcaroasă exploatată din împr~jurimi. Şi materialul petrografic folosit la construirea drumului roman Cluj-Napoca
- Gilău (pietriş şi ca1care) este din orizontul local. În consecinţă, putem constata că materialul li tic utilizat în
construcţia arterelor rutiere a fost adus din două locuri: din văile râurilor şi din carierele de piatră aflate în apropiere.
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Vezi supra, nota 7.
R. G. Collingwood, lan Richmond, op. cit., p. 2.
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Prin urmare, principalele concluzii pe care le permite studiul nostru privesc corelarea informaţiilor despre
infrastructura şi suprastructura drumurilor romane din Dacia Porolissensis cu datele teoretice referitoare la
clasificarea arterelor rutiere din punct de vedere tehnic. Importanţa drumului imperial Potaissa-Porolissum este
dovedită şi de modul în care acesta a fost construit, cu ajutorul a trei straturi şi pavat cu dale de piatră, putând fi
încadrat în categoria acelor viae sllice stratae. Drumul care urca pe valea Someşului Mic, de la Cluj-Napoca spre
Dej şi Căşeiu, poate fi considerat o arteră rutieră secundară, afirmaţie ce poate ti susţinută şi în urma analizei
infrastructurii sale. Astfel, cele două sectoare cercetate (Iclozel-Silivaş şi Dej-Căşeiu) atestă faptul că drumul a
fost construit din două straturi, putând fi considerat o viaglarea strata. Tot cu ajutorul a două straturi a fost ridicat
şi consolidat şi drumul roman ce pornea de la Napoca, şi care, prin Gilău, se îndrepta spre vest, spre castrul de la
Bologa. Analiza sectorului Cluj-Napoca- Gilău încadrează acest drum tot în categoria arterelor rutiere secundare
de tip via glarea strata. Despre drumurile de limes puţine lucruri sunt certe deocamdată, însă trebuie subliniat că
ele pot ti considerate artere rutiere principale, care au trebuit să beneficieze de o structură solidă pentru a putea
servi nevoilor de deplasare ale armatei romane.

SOME OBSERVATIONS CONCERNING THE INFRASTRUCTURE AND THE
SUPERSTRUCTURE OF THE ROMAN ROADS FROM DACIA POROLISSENSIS
(Abstract)

The present study tries to clarity the relationship between the infrastructure and the superstructure of the
roman roads from Dacia Porolissensis and the importance of these roads. In order to develop our discussion, we
analyzed ali the informations concern ing the construction of roman roads. We have discussed here ten examples
(Aiton-Gheorghieni, Piaţa Ci pariu-- Cluj-Napoca, Baciu-Mera-Şardu, Zimbor, Sânmihaiu Almaşului, Porolissum,
Cluj-Napoca- Gilău, lclozel-Silivaş, Căşeiu-D~j, D~j-Ilişua) of roman roads infrastructure, in order to observe
how these roads were built. Practically, the most important idea related to the construction of the roman roads of
Dacia Porolissensis is that the way ofbuilding roads is different trom one region to another. Although the ancient
juridica! sources of the roman era described the theoretical principles of the roman roads construction, ali those
things were conditioned by the nature of soil and the geological conditions, which represented everywhere the
main parametcrs in the art of building roads. ~s a conclusion, it seems that analyzing the intrastructure and the
superstructure ofroman roads can otfer an image concerning the importance ofthese roads. For that, we can say
that the roman road between Potaissa and Porolissum was built by the army for the army needs of communication.
The other roman roads (between Cluj-Napoca-Gilău, Cluj-Napoca-Dej, D~j-Căşeiu and Dej-Ilişua), were built
for the need of the army and also for the needs of civilians.
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Anexa 1:

Nr.
crt.

1

2

3

Tronsonul cercetat

Aiton-Gheorghieni

Piaţa

Cipariu
(Ciuj-Napoca)

Baciu-Mera-Şardu

Numărul

de straturi

şi

Grosimea
sistemului rutier

succesiunea lor

Trei straturi :
a. Rudus - lespezi de gresie silicioasă, cu
contur neregulat, la bază ;
b. Nucleus - lespezi în combinaţie cu piatră
de râu;
c. Glarea (summum dorsum) - lespezi mari
de gresie, nisip şi pietriş.
Două

60-80 cm în partea
centrală.

25-35 cm în părţile
laterale.

6

straturi :

a. Rudus -concreţi uni grezoase de Feleac ;
b. Nucleus - pietriş rulat de râu .
Trei straturi :
a. Rudus - pit:triş dt: râu ;
lb. Nucleus - blocuri mari, nefasonate, la

-

7

_ _ _ c. GlareE_- strat de j>ietre din calcar local.
1
Zimbor
Sânmihaiu Almaşului · -

Porolissum

Cluj-Napoca -

Gilău

8

Iclozei-Silivaş

9

Căşeiu-Dej

10

Dej-llişua

(Beclean)

Un strat gros de pietriş fără nisip

- drumul este bombat la mijloc;
- părţile laterale sunt mai joase cu circa
15-20 cm în raport cu axuf drumului ;
- la margine : două rânduri de pietre,
aşezate pe dungă.
- drumul este construit în rambleu ;
-este bombat la mijloc,
- pe margini : două rigole laterale, de
formă triunghiulară.

1

1

!

- drumul prezintă pe ambele laturi rigole ;
de drenare a apei.
!
- la suprafaţă apare sub forma unei fâşii,
având în compoziţie pietre locale de
calcar eocenic i ietri de râu.
1

- pavat cu pietriş.
- marginile căii rutiere sunt alcătuite din
blocmi de piatră mari, patrulatere.
- axul drumului este bombat.
- lateral : rigole de drenare.

-la suprafaţă: un pavaj alcătuit din plăci
masive de bazalt, de diferite mărimi.
Două straturi :
a. Unul format din blocuri de calcar grezos
gresn ;
b. Altul, format din pietriş de râu rulat, cu
originea în valea Someşului Mic.
-drumul este alcătuit la suprafaţă dintr-un
strat de bolovăniş şi pietriş.
Un strat de pietriş şi nisip;
Partea superioară - distrusă.

Caracteristici tehnice

1

40-50 cm pentru
primul strat.
l m pentru al doilea
strat.

bază;

4
5

00

şi

30-40 cm

30-40 cm
0,65-0,80 cm

- drumul este construit în rambleu.
- pietrişul şi calcarele sunt din orizontul
local.
- drumul este construit în rambleu.
- situat pe prima terasă a Someşului Mic.
- construit în rambleu.
-bombat la mijloc.
- construit în rambleu.
- bombat la mijloc.
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1. humus __,; l. tbiiiDI rorun; 3• .,...._
t:Ueniu ladlis;
4. plmb. 00111..., JferiJ arltoolosic; ! paY-.Ju.l drumului rom10.

Fig. 1. Plan şi profile ale drumului roman Aiton-Gheorghieni.
Pl. 1. Plate and profiles of the roman road between Ai ton and Gheorghieni.
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Fig. 2. Drumul roman imperial la intrarea în municipiul Cluj-Napoca (Piaţa Cipariu).
Pl. 2. The imperial roman road in Cluj-Napoca (Piaţa Cipariu).
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Fig. 3. Profilul ~rumului roman din Piaţa Cipariu (Cluj-Napoca).
Pl. 3. The profile ofthe roman road from Piata Cipariu (Cluj-Napoca).
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Fig. 4. Profilul drumului roman în sectorul Dej-Căşeiu.
Pl. 4. The profile of the roman road between D~j and Căşeiu.
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Fig. 5. Calea rutieră romană între Dej şi Căşeiu (malul Someşului).
Pl. 5. Tbe roman road between Dej and Căşeiu (the Somcş river).
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4 30 m-4 40m

2. Plan si

secţiune:

Via Aurelia

1. Vedere laterală. plan si secţiune: ViA FlAMiNiA

3'. Exemplu de

infrastructură·. Via Appia

~--~~~~r--1--

~~---==~ ~i
~--~~.......~,..__..__~~-<........:<=-tof f_u'owe.
~------~~~~~----~

~.

Via Appio. Plan

şi

-===-

secpune

Fig. 6. Via Flaminia, Via Aurelia şi Via Appia: planuri şi secţiuni (după P. Fustier).
Pl. 6. Via Flaminia, Via Aurelia and Via Appia: plates and profiles (P. Fustier).
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Pietre amestec~te cu pim.i,J.
Pa"~J

2.Via Aurelio

3. Drumul de la Charlres la Sens
4.Drumul de la 13esancon la La~res
Bordură

5. VIA APPÎA-Da~e de bazalt
suprapuse direct pe sotul
na!Uitll d~ a:tlcor

e. VÎA

6, Bord!-lri dec~lve de pe
VIA FLAMINIA

7. Prisrrii

~ ba2l:ltt

MANSUERÎSCA

10. Drumul de le Lyon ta Roanne

Piej;e

.sv.stine~e.

Fig. 7. Protile ale unor drumuri romane din Italia, Gallia şi Britannia (după P. Fustier).
Pl. 7. Plates of some roman roads from ltaly, Gallia and Britannia (R. G. Collingwood and 1. Richmond)
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Fig. 8. Drumul roman Blackstone Edge (Britannia) (după R. G. Collingwood

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

şi

I. Richmond).

Fi bule
de la
Porolissum. Castrul Pomet şi aşezarea lui
Nicolae GUDEA, Sorin

civilă.

COCIŞ,

Dan TAMBA, Alexandru MATEI

Cercetările arheologice din ultimele două decenii de la Porolissum au scos la iveală un extrem de bogat
material arheologic 1• Lucrarea de faţă îşi propune analiza fibulelor descoperite atăt în mediul militar cât şi cel
civil de aici. Cele 88 de piese descoperite au fost clasificate în 16 tipuri principale fiecare având anumite variante.
Datarea celor mai multe piese s-a făcut pe baza contextelor arheologice în care au fost descoperite.
TIPI. Fibuleputemicprofllate(Jll. I/1-8; pl. 1119-15; pl. III/16-23; pl. IV/24-16). Principalele caracteristici
ale acestui tip de fibulă sunt capul lăţit şi puternic încovoiat, care este prot~jat uneori de o placă, corpul puternic
arcuit, ornamentat cu o nodozitate proeminentă la început (Jll. I/1-3), care mai apoi, în faza clasică de evoluţie se
aplatizează (pl. IV/24-26). Resortul format din opt spire, coarda înaltă, prinsă cu un cârlig. Piciorul este lung şi se
termină în cele, în cele mai multe cazuri, într-un buton. Portagrafa este trapezoidală, dreptunghiulară sau pătrată.
în multe cazuri capul, corpul şi piciorul sunt ornamentale cu incizii în formă de dinţi de lup sau mici triunghiuri.
Materialul de execuţie este bronzul. Sunt executate din una sau două bucăţi de metal. Aria de răspândire a acestui
tip cuprinde, în general, provinciile dunărene 2 • Cronologic, ele pot fi datate pe baza contextelor arheologice în
care au fost descoperite în prima jumătate a sec. II d. Chr., cu specificaţia că piesele nr. 4, 13, 15, executate dintr-o
singură bucată de metal sunt mai timpurii, respectiv începutul sec. II d. Chr. (epoca traianică). Pentru acestea din
urmă argumentul hotărâtor este atât tehnologia de execuţie cât şi contextele arheologice. Piese de acest gen au
fost datate în general la sfârşitul sec. I şi începutul sec. II d.Chr 3.
TIP II. Fibule trontpetă (pl. IV/27-30; pl. V/31132). Corpul lor este puternic îndoit având câteodată o
nodozitate, capul are forma lăţită, resortul de obicei din 8 spire; portagrafa dreptunghiulară, patrată. Corpul şi
capul este ornamentat cu incizii în formă de dinţi de lup. Sunt executate mai ales din bronz. Ca zonă de răspândire
ele se întind din Britannia până în Syria, dar sunt caracteristice în speţă provincii lor dunărene 4 . Cronologic, ele se
datează în prima jumătate a sec. II d.Chr. Variantele de la Porolissum pot fi datate pe baza contextului arheologic
în acest din urmă interval.
TIP III. Fibu/e ancoră (pl. V/33). Denumirea acestui tip derivă din forma capului asemănător cu cel al
unei ancore. Ele au luat naştere din fibulele puternic profilate. Placa protectoare a resortului este mare uneori,
având "aşezate" chiar păsări stilizate. Corpul puternic încovoiat este prevăzut cu o nodozitate şi, uneori, chiar
''aripioare". Piciorul se termină într-un buton. Portagrafa este trapezoidală sau dreptunghiulară. Sunt executate
din bronz sau argint. Fibulele, în formă de ancoră, sunt caracteristice lumii dunărene 5 . Datarea lor este largă, în
general sec. II d.Chr., dar în funcţie de morfologia lor putem delimita cronologic serii, mai timpurii şi târzii.
Piesele porolissense se pot data în contextul cronologic cuprins între deceniul al treilea şi deceniul al şaptelea al
sec. II d.Chr.

1

1
4

1

Pentru studiul fibulelor mai vechi vezi N.Gudea- V.Lucăcel,în ActaMPIII 1979,p.321 -378.
E.Patek, Verbreitung und Herkunfl der Romischen Fibeltypen in Pfll1nonien, in Diss-PaM seria II nr.10,1942, p.21-26; W. Jobsl, Die
Romischen Fibeln aus Lauriacum, Linz 1975, p.29-44;
S. Cociş, Fibulele din Dacia romanii, Teză de doctorat C1uj-Napoca 1998, p.23-27.
R. Hattatt, Iron Age lllJd Romfll1 Brooches, Oxford 1975, p.105-l07.
R. Koscevic, Anticke Fibule S Produc;ia Sisk11., Zagreb 1980, p.24-25, pl.XX.
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TIP IV. Fi!J11/e CII gen11nclti(:pl. V/35-38; pl. VI/39-47; pl. VII/52). Sunt printre cele mai răspândite fibule
mai ales în mediul militar. Varietatea lor este extrem de mare. Capul este lăţit de obicei, în forma unui evantai;
resortul format din 8-20 de spire este liber, prins într-o rolă introdusă în corpul fibulei (pl. VJI/49) sau chiar sistem
de închidere prin balama (:pl. V11/51); corpul îndoit poate avea uneori "aripioare" (pl. Vll/51 ). Piciorul se termină
câteodată într-un buton. Sunt executate din bronz. Portagrafa este extrem de variată. dreptunghiulară, pătrată, în
formă de cârlig. Aria lui de răspândire este extrem de mare acoperind practic toate provinciile imperiului, dar
concentrarea lor maximă se află în provinciile dunărene6 . În lumea barbară ele sunt, de asemenea, extrem de
răspândite . Cronologic, ele acoperă un interval întins între sec. II- mijlocul sec. III d.Chr., în funcţie de structura
7

morfologică.

TIP V. Fib11/e/e sarmatice(pl. VII/53). Derivă din ţibulele cu genunchi. Sunt denumite sarmatice pentru că
sunt dominante, mai ales în acest mediu, 8 dar ele pătrund la modă şi în lumea romană9 • Capul mic prevăzut cu un
buton de obicei; resortul format din 8 spire; corpul îndoit, piciorul scurt se termină cu un buton. Portagrafa
dreptunghiulară. Sunt executate din bronz. Cronologic, ele sunt încadrate în a doua jumătate a sec. II şi începutul
sec. III d.Chr.
TIP VI. Fib11/e În formă de obiecte (:pl. VII/52;pl. VIII/54). Aşa cum arată şi denumirea, aceste fibule au
forma unor obiecte extrem de diverse. Dintre acestea, în lucrarea de faţă, avem reprezentarea unei trompete.
Cronologic, ele aparţin sec. II d.Chr. Sistemul de închidere al piesei, resort în cutie, încadrează piesa noastră în a
doua jumătate a sec. II d.Chr.
TIP VII. Fib11/e zoomoife (pl. Vlll/55-59). Corpul acestor piese reprezintă diferite animale: raţe, porumbel,
păun, iepure, căluţi de mare. Sistemul de închidere este prin resort. Uneori, corpul este ornamentat cu email sau
linii în zig-zag. Cronologic, ele sunt databile în sec. II d.Chr. Aria de răspândire este largă, dar cu preponderenţă
în regiunile dunărene 10 •
TIP VIII. Fib11/e inel (pl. VIII/60). Corpul are forma unui inel, sistem de închidere prin resort care este
introdus în corpul fibulei. Tehnica resortului indică o tehnologie barbară fără analogii în imperiu. Piesele din
Porolissum sunt, probabil, capturi sau opera unui atelier din afara provinciei. Ele pot fi datate în a doua jumătate
a sec. II (după războaiele marcomanice) şi începutul veacului următor.
TIP IX. Fib11/e În formă de arba/efă (pl. IX/61-62). Capul fibulei este mic, resortul format din 8-20 spire.
Coarda este joasă şi trecută prin interiorul piesei, de unde şi aspectul unei arbalete. Corpul arcuit, cu diferite
secţiuni, piciorul scurt, portagrafa tubulară. Piesele sunt executate atât din bronz cât şi din fier. Acestea din urmă
sunt atribuite în general barbarilor 11 • Cronologic, ele apar la mijlocul sec. III şi sunt în modă tot veacul, cele de fier
dăinuind ca modă şi în sec. IV
TIP X. Fi!J11/e c11 picior111Înlorspe dedes11bt(pl. IX/63-68, pl. X/69-73). Capul mic, sistemul de închidere
prin resort, coarda joasă şi interioară, corpul arcuit, piciorul scurt se repliază şi se prinde de corp. Uneori, capul
şi piciorul sunt ornamentate. Sunt executate, în general, din bronz, din două bucăţi (sau rareori dintr-o bucată
(nr. 73). Despre originea fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt s-au vehiculat numeroase ipoteze 12 • Varianta
romană a luat naştere sub influenţa puternică a tipului "gotic" din nordul Mării Negre. Aria de răspândire a
tipului roman cuprinde în special Dacia dar ele pot fi întâlnite şi în alte provincii. 13 Cronologic, ele pot fi datate
în sec. III d.Chr.

6

7
1
9

10

11

12
11

H. Sedlmayer, Die Romischen Fibeln von Wels, Wels 1995, p.43-49.
J. Peskar, Fibeln RUS dem romischen Kaiserzeit in Miihren, Praga 1972, p.89-91, pl. XI.
M. Parducz, Denkmaler der SannRtenzeit Ungams, III, 1950, pl. VIU8a-b, pl.XIV/9a-b.
Jobst, op.cit.,p.75-76.
J. Matouschek, H. Nowak, Unpublizierte Tierfibeln und Fibeln mit Thenniomorphen Gestaltungselementen RUS Ostereichischen
PrivRtSili11111iungen, in R0,13/14.1985-1986, p.l01-222.
M. Schultze, Die spiitkaiserzeitlichen Annbrusteniibeln mit fcstcm NRdclhaltcr, Antiquitas vol.19 .1977, p.168.
O.Almgren, Studien uber Nordeuropeische Fibelfonnen, Leipzig 1923, p.74-78, 250-253; J. Peskar, op.ci/.,106-108.
S. Cociş, op.cit., p.S0-81.
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Fibule cu balama.
TIP XI. Fihulele de tip Aucissa (pl. Xl/74-75). Fibulele de acest tip din Porolissum reprezintă o formă
târzie a fi bulelor Aucissa prin combinarea cu anumite elemente morfologice ale fibulelor puternic profilate. Capul
mic, dreptunghiular. Sistemul de închidere prin balama. Corpul curbat are anumite incizii sau ornamente. Piciorul
scurt, portagrafa dreptunghiulară sau trapezoidală Ele sunt caracteristice mai ales Moesiei Superior şi Moesiei
Inferior 14 . Cronologic, ele se datează în a doua jumătate a sec. II d.Chr. şi începutul veacului următor.
TIP XII. Fihule cu capul dreptulzgltiular(pl. Xl/76). Capul mic, sistemul de închidere prin balama; corpul
semicircular traforat. Piciorul scurt; portagrafa dreptunghiulară. Piesele de acest tip apar în general în Dacia.
Cronologic, ele apar la sfarşitul sec. II şi sunt în uz până la mijlocul sec. III d.Chr.
TIP XIII. Fihule cu corpul În formă defurcă (pl. Xl/77). Capul mic, dreptunghiular, se termină uneori în
buton. Sistemul de închidere prin balama, prins în rolă cu braţe scurte. Corpul are forma unei furci cu doi sau trei
dinţi. Este prevăzut cu nervuri unghiulare atât la baza fiecărui element cât şi la locul de îmbinare cu piciorul.
Portagrafa este tubulară. Sunt executate de regulă din bronz sau chiar zincate. Aria de răspândire este eterogenă.
Exemplare de acest tip întâlnim, spre exemplu, atât în Gennania Superior cât şi în Syria 15 . Datarea atât la scara
imperiului cât şi în Dacia este cuprinsă între sfârşitul sec. II d.Chr. şi prima jumătate a sec. III d.Chr. Purtătorii lor
sunt în mare m~joritate militari.
TIP XIV. Fihule În formă de T(pl. Xl/78-80; pl. XII/81-82). Capul mic, uneori se termină într-un buton;
braţele scurte se termină şi ele într-un buton; sistemul de închidere prin balama. Corpul curbat este dreptunghiular
sau hexagonal în secţiune. La baza piciorului este un ornament; piciorul este, de obicei, tubular. Sunt executate
din bronz sau chiar argint. Ele sunt răspândi te în tot imperiul, la fel şi în Dacia, 16 fiind datate, în general, în sec. III
d.Chr.
TIP XV. Fibule geometrice emailate (pl. XII/83-84; pl. XIII/85-86). Sistemul de închidere prin balama;
corpul ornamentat cu email. Pe margine câteva tipuri au protuberanţe care pot ti simple sau reprezintă capete de
animale. Fibulele emailate de acest tip sunt răspândite mai ales în provinciile vestice dar ele apar şi în cele
centrale sau estice 17 . în privinţa datării, ele pot fi încadrate în general în veacul al II-lea d.Chr.
TIP XVI. Fibule Omega (pl. XIII/87-88). Aşa cum arată şi denumirea, piesele de acest tip reprezintă, în
general, litera n având sistemul de închidere prin balama mobilă. Sunt executate atât din bronz şi tier. Ele au o
arie largă de răspândire din Britannia până în Atrica 18 . Cronologic, ele se datează în sec. II-III d.Chr.
CATALOG
1. Tip 1 (pl. 111 ); bronz; L =5,5 cm; castru, latus sinistra, clădirea C5_7; MIAZ nr. inv. CC 586/1987.
2. Tip 1 (pl. 112); bronz, L = 3, 7 cm; castru, praetentura sinistra, clădirea BIO; MIAZ nr. inv. ce 616/1987.
3. TipI (pl. I/3); bronz; L = 3,8 cm; castru, clădirea C4; MIAZ, f.n.inv.
4. Tip 1 (pl. 114); bronz, L =4,2 cm; castru, latus sinistra; clădirea C4; MIAZ, fn.inv.
5. Tip 1 (pl. 115); bronz; L =4,2 cm; castru; MIAZ nr. inv. CC.III.2.
6. Tip 1 (pl. 1/6); bronz; L =2,3 cm; castru, clădirea C5_7; latus sinistra; MIAZ, f.n.inv.
7. TipI (pl. 117); bronz; L =2,3 cm; castru, clădirea B1 - fabrica; MIAZ nr. inv. CC 46111982.
8. Tip 1 (pl. 1/8); bronz; L =2,3 cm; praetentura sinistra, clădirea BIO; tvrrAZ nr. inv. ce 613/1987.
9. Tip 1 (pl. 11/9); bronz; L = 3 cm; castru, latus dextra, clădirea C2; MIAZ nr. inv.CC 997/1983.

14
15

16

17
18

D. Bojovic, Rimske fibule Singidunuma, Beograd, 1983, p.46-48.
A. Bohme, Die Fibeln der Kastel/e Saa/burg und Zugrn;mtel,SJ XXIX,l972, p.25-26; N.P. Toll, Fibule, The escavation at DuraEuropos, Final Report IV, 4,1,New-Haven,1949, pl.XIV/98-110.
S. Cociş, op.cit., p.76.
E. Riha, Die Romischen Fibeln ausAugst und Kaiseraugst, Die Neufunde seit 1975, Augst, 1994, p.l63-173.
E. Fowler, The Origin and Deve/opment ofthe Pennu/ar Brooches in Europe, Proceedings ofthe Prehisthoric Society, XXVI, 1960,
149-159.
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10. TipI (pl. IVlO); bronz; L = 3,6 cm; castru, latus sinistra, clădirea C5_7; MIAZ, f.n.inv.
11. Tip I (pl. IV11 ); bronz; L =2,9 cm; castru, praetentura sinistra, clădirea B12 - baracă; MIAZ nr. inv. CC 262/
1986.
12. TipI (pl. IV12); bronz; L =4 cm; castru, latus sinistra, clădirea C4; MIAZ nr. inv. CC 255/1984.
13. TipI (pl. IV13); bronz; L = 3,5 cm; castru, praetentura dextra, clădirea B1 -fabrica; MIAZ nr. inv.CC 459/
1982.
14. TipI (pl. IV14); bronz; L =7,1 cm; castru; MIAZ nr. inv. ce 1049/1984.
15. TipI (pl. 11115); bronz; L = 6,2 cm; castru, latus sinistra, clădirea C5_7; MIAZ, f.n.inv.
16. TipI (pl. 11116); bronz; L =5,4 cm; castru, colţul de est; MIAZ nr. inv. CC 476/1978.
17. TipI (pl. 111117); bronz; L =4,8 cm; castru, latus sinistra, clădirea C4; MIAZ nr. inv. CC 255/1984.
18. TipI (pl. III/18); bronz; L = 2,5 cm; aşezarea civilă, clădirea L5; MIAZ nr. inv. 28111991.
19. Tip 1 (pl. 111119); bronz; L =2,3 cm; castru, latus dextrum, clădirea C2; MIAZ nr. inv. CC999/1983.
20. Tip 1 (pl. III/20); bronz; L = 1,8 cm; aşezarea civilă L5; MIAZ nr. inv. CC 314/1991.
21. Tip I (pl. III/21 ); bronz; L =2,2 cm; aşezarea civilă L5; MIAZ nr. inv. CC 33011991.
22. Tip 1 (pl.III/22); bronz; L = 2,4 cm; castru, praetentura sinistra, clădirea B13 - baracă; MIAZ nr. inv. CC 264/
1986.
23. Tip l (pl. lll/23); bronz; L = 2 cm; castru, praetentura dextra, clădirea B4; M1AZ nr. inv. CC 76/1989.
24. TipI (pl. IV/24); bronz; L = 3,5 cm; aşezarea civilă; MIAZ nr. inv. CC 34411983.
25. Tip l (pl. IV/25); bronz; L = 3,7 cm; castru, latus dextrum, clădirea C2; MIAZ nr. inv. CC 1002/1983.
26. Tip l (pl. IV/26); bronz; L =4 cm; castru, latus dextrum, clădirea C4 - încăperile de pe latura de SV; MIAZ,
f.n.inv.
27. Tip II (pl. IV/27); bronz; L =2,2 cm; castru, latus dextrum, clădirea C2; MIAZ, fn.inv.
28. Tip II (pl. 11128); bronz; L = 1,5 cm; castru, latus dextrum, clădirea C2; MIAZ nr. inv. CC 100111983.
29. Tip II (pl. 11129); bronz; L =4 cm; castru, aşezarea civilă LM 1; MIAZ, fn.inv.
30. Tip II (pl. 11130); bronz; L = 2,3 cm; castru, pe bermă; MIAZ nr. inv. CC 453/1982.
31. Tip II (pl. V/31 ); bronz; L = 3,9 cm; castru, praetentura sinistra, clădirea BIO; MIAZ nr. inv. ce 61511987.
32. Tip II (pl. V/32); bronz; L =4 cm; castru, pe bermă; MIAZ nr. inv. CC 457/1982.
33. Tip III (pl. V/33); bronz; L =4 cm; castru, latus dextrum; MIAZ nr. inv.CC 1983/1983.
34. Tip III (pl. V/34); bronz; L = 4,6 cm; castru, latus sinistra, clădirea C5_7; MIAZ nr. inv. CC 28711986.
35. Tip IV (pl. V/35); bronz; L =3 cm; aşezarea civilă S1; MIAZ nr. inv. CC 1098/1983.
36. Tip IV (pl. V/36); bronz; L =4,4 cm; aşezarea civilă, clădirea L5; MIAZ nr. inv. CC 320/1991.
37. Tip IV (pl. V/37); bronz; L =4,2 cm; castru, pe bermă; MIAZ nr. inv. CC 457/1982.
38. Tip IV (pl. V/38); bronz; L = 2,4 cm; castru, latus sinistrum, clădirea C4; MIAZ nr. inv. CC 25511984.
39. Tip IV (pl. V/39); bronz; L =4,5 cm; castru, latus dextrum, clădirea C2; MIAZ, f.n.inv.
40. Tip IV (pl. VI/40); bronz; L = 3,9 cm; castru, praetentura sinistra; MIAZ nr. inv. CC 45811982.
41. Tip IV (pl. Vl/41); bronz; L = 3,1 cm; castru, latus sinistra, clădirea C3; MIAZ nr. inv. CC 255/1984.
42. Tip IV (pl. Vll42); bronz; L = 3,7 cm; castru, praetentura sinistra; MIAZ nr. inv. CC 614/1987.
43. Tip IV (pl. VI/43); bronz; L = 3,8 cm; castru, latus dextra; MIAZ nr. inv. CC 1003/1983.
44. Tip IV (pl. VI/44); bronz; L = 3,3 cm; castru, latus praetentura sinistra, clădirea B12 ; MIAZ nr. inv. CC 275/
1986.
45. Tip IV (pl. VI/45); bronz; L = 2,6 cm; castru, latus dextrum, clădirea C2; MIAZ nr. inv. CC 996/1983.
46. Tip IV (pl. VI/46); bronz; L =2,5 cm; castru, praetentura sinistra, clădirea B12 ; MIAZ nr. inv.CC 27211986.
47. Tip IV (pl. VI/47); bronz; L =2,5 cm; aşezarea civilă, clădirea LM 1; MIAZ f.n.inv.
48. Tip IV (pl. VII/48); bronz; L = 2 cm; castru, praetentura sinistra, clădirea B7; MIAZ nr. inv. CC 464/1982.
49. Tip IV (pl. VII/49); bronz; L = 2,7 cm; castru, pe via principalis; MIAZ f.n.inv.
50: Tip IV (pl. VII/50); bronz; L =6 cm; castru, bermă; MIAZ nr. inv. CC 454/1982.
51. Tip IV (pl. VII/51); bronz; L = 4,5 cm; aşezarea civilă, clădirea LM 1; MIAZ f.n.inv.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Tip IV (pl. VII/52); bronz; L = 3,2 cm; castru; MIAZ nr. inv. CC 522/1983.
Tip V (pl. VII/53); bronz; L = 2,5 cm; castru praetentura sinistra, BIO; MIAZ nr. inv. ce 618/1987.
Tip VI (pl. VIII/54); bronz; L =4 cm; castru, latus dextrum; MIAZ nr. inv. CC 255/1984.
Tip VII (pl. VIII/55); bronz; L =3,3 cm; castru, latus dextrum, clădirea C4; MIAZ nr. inv. CC 255/1984.
Tip VII (pl. VIII/56); bronz; L = 3,5 cm; castru, latus sinistra, clădirea C8; MIAZ f.n.inv.
Tip VII (pl. VIII/57); bronz; L = 3,6 cm; aşezarea civilă; MIAZ f.n.inv.
Tip VII (pl. VIII/58); bronz; L = 3, 7 cm; castru, latus sinistra; MIAZ f.n. inv.
Tip VII (pl. VIII/59); bronz; L =3,5 cm; castru, latus dextrum, clădirea C2; MIAZ f.n.inv.
Tip VIII (pl. VIII/60); bronz; D = 3 cm; castru, latus praetentura dextra; MIAZ f.n.inv.
Tip IX (pl. IX/61); fier; L =6 cm; zona templelor; MIAZ nr. inv. CC 7990/1983.
Tip IX (pl. IX/62); bronz; L = 5 cm; aşezarea civilă, L III; MIAZ nr. inv. CC 199/1983.
Tip X (pl. IX/63); bronz; L = 5,1 cm; castru, praetentura dextra; MIAZ nr. inv. CC 76/1983.
Tip X (pl. IX/64); bronz; L = 5 cm; castru, colţul de est; MIAZ nr. inv. CC 48/1981.
Tip X (pl. IX/65); bronz; L = 5 cm; aşezarea civilă; MIAZ nr. inv. 1141/1983.
Tip X (pl. IX/66); bronz; L = 3,7 cm; castru, praetentura dextra, clădirea B1; MIAZ nr. inv. CC 76/1989.
Tip X (pl. IX/67); bronz; L = 4,6 cm; aşezarea civilă, clădirea LM 1; MIAZ f.n.inv.
Tip X (pl. IX/68); bronz; L = 2,9 cm; aşezarea civilă, clădirea L; MIAZ nr. inv. CC 1135/1982;
Tip X (pl. X/69); bronz; L = 5,5 cm; aşezarea civilă, NI; MIAZ nr. inv. ce 784/1980.
Tip X (pl. X/70); bronz; L = 5,6 cm; castru, latus sinistra, clădirea C4; MIAZ f.n.inv.
Tip X (pl. X/71); bronz; L = 5 cm; aşezarea civilă, LI; MIAZ nr. inv. ce 1286/1982.
Tip X (pl. X/72); bronz; L = 5,4 cm; castru, latus sinistra, clădirea C 4 ,încăperile de pe latura de nord-est;
MIAZ nr. inv. CC 254/1984.
Tip X (pl. X/73); bronz; L = 4,4 cm; castru, turn curtină; MIAZ nr. inv. CC 46011987.
Tip XI (pl. XI/74); bronz; L = 4,2 cm; castru, praetentura sinistra, clădirea B12 ; MIAZ f.n.inv.
Tip XI (pl. Xl/75); bronz; L = 3,1 cm; castru, latus sinistra, clădirea C4; MIAZ nr. inv. CC 255/1984.
Tip XII (pl. XI/76); bronz; L =5,6 cm; castru, pe bermă, latura de nord-est; MIAZ nr. inv. CC 456/1982.
Tip XIII (pl. XI/77); bronz; L =3,2 cm; castru, praetentura sinistra, clădirea B13 ; MIAZ nr. inv. CC 274/1986.
Tip XIV (pl. XI/78); bronz; L = 2,5 cm; castru, praetentura dextra, clădirea B2; MIAZ f.n.inv.
Tip XIV (pl. XI/79); bronz; L = 5,2 cm; castru, principia; MIAZ nr. inv. CC571198l.
Tip XIV (pl. XI/80); bronz; L = 5,1 cm; castru, latus sinistra, clădirea C3; MIAZ f.n.inv.
Tip XIV (pl. XII/81 ); zincată; L = 6, 7 cm; castru, colţul estic; MIAZ f.n.inv.
Tip XV (pl. XII/82); bronz; L = 4,4 cm; castru, latus dextrum, clădirea C2; MIAZ f.n.inv.
Tip XV (pl. XII/83); bronz; email; L =4,8 cm; castru, latus sinistra, clădirea C4; MIAZ nr. inv.CC 255/1984.
Tip XV (pl. XII/84); bronz; email; L =4 cm; castru, praetentura sinistra, clădirea BD; MIAZ f.n.inv.
Tip XV (pl. III/85); bronz; email; L = 3 cm; castru, praetentura sinistra; MIAZ nr. inv. CC.449/1986.
Tip XV (pl. XIII/86); bronz; email; L = 5 cm; aşezarea civilă, clădirea LM 1; MIAZ f. n. inv.
Tip XVI (pl. XIII/87); bronz; D = 3,2 cm; castru, latura de sud-est pe bermă.MIAZ f.n.inv.
Tip XVI (pl. XIII/88); bronz; D = 3 cm; castru praetentura sinistra; MIAZ nr. inv.CC. 74/1986.

FIBELN VON POROLISSUM: DAS KASTELL AUF DEM GIPFEL PO PIMET UND SEINE
ZIVILSIEDLUNG

Die Verfasser stellen eine Anzahl von 88 in Porolissum, genauer im Kastell auf dem Gipfel Pomet und in
der Zivilsiedlung entdeckten Fibeln dar. Die hiesigen Fibeln wurden in 14 Haupttypen eingeteilt:
I. kraftig profilierte Fibeln (Taf. 111-8; Taf. II/9-15;Taf.III/16-23;Taf.IV/24-26)
II. Trompetenfibeln (Taf.IV/27-30;Taf. V/31-32)
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III. Ankerfibeln (Taf.V/33-34)
IV Kniefibeln(Taf.V/35-38;Taf.VI/39-47;Taf.VII/48-52)
V Sarmatische Armbrustfibeln(Taf.VII/53)
VI. Fibeln in der Form verschiedener Gegenstiinde(Taf.VIII/54)
VII. Tierfibeln(Taf. VIII/55-59)
VIII. Ringfibeln(Taf. VIII/60)
IX. Armbrustfibeln(Taf.XI/61-62)
X. Fibeln mit umgeschlagenem Fu/3(Taf.XI/63-68;Taf.X/69-73)
XI. Aucissafibeln(Taf.XI/74-75)
XII. Fibeln mit rechteckigem Btigel(TafXI/76)
XIII. Scharnierfibeln mit Gabelbtigel(Taf.XI/77)
XIV T-Fibeln(Taf.XI/78-80; Taf.XII/81-82)
XV Emaillierte geometrische Fibeln(Taf.XII/83-84; Taf.XIII/85-86)
XVI. Omegafibeln(Taf.XIII/87 -88)
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Fi bule
din
castrul şi aşezarea

civilă

de la

Ilişua

Corneliu GAIU, Sorin

COCIŞ

Cele 31 de fibule descoperite în ultimul an la Ilişua se adaugă celorlalte două loturi publicate anterior.
Având în vedere că o analiză tipologică amănunţită a tost făcută pe loturile anterioare\ în lucrarea de faţă vom
face referiri amănunţite numai la noile tipuri sau variante.
Tip L Fibule puternic profilate (pl. V1-9). Cele nouă piese, cu o singură excepţie (pl. I/7) au bune analogii
în provinciile Imperiului cât şi în Dacia2. Piesa nr. 7, executată din argint, reprezintă o variantă barbară având
analogii în lumea germanică3 • Ea reprezintă un import care apare în Dacia, respectiv pe limesul de nord, în
preajma războaielor marcomanice. Celelalte fibule, puternic profilate, se datează în prima jumătate a sec. II d.Ch.
Tip II. Fibule cu genunchi (pl.Il/1 0-11 ). Cele două piese reprezintă variante clasice care pot fi datate în
prima jumătate a sec. II d.Ch. (nr. 10) şi a doua jumătate a sec. II d.Ch. (nr. 11)4.
Tip III. Fibulă trompetă (pl.Il/12-13). Piesa nr. 12 reprezintă tipul clasic binecunoscut în tot Imperiul iar
piesa nr. 2 este o variantă cu o arie de răspândire restrânsă respectiv numai în Dacia şi Barbaricum5.
Tip IV. Almgren 128 (pl.II/14). Aria de răspândire a acestui tip este situat în lumea germanică fiind un
import în Dacia6 • Cronologic, ea poate fi datată în a doua jumătate a sec. II d.Ch., foarte probabil apariţia ei fiind
legată de războaiele marcomanice.
Tip V. Fibulă în formă de ancoră (pl. Il/15). Fi bula în discuţie este o variantă timpurie derivată din ti bulele
puternic protilate tiind întâlnită mai ales în Dalmaţia, Moesia, Pannonia şi Dacia7. Cronologic, ea se datează în
prima jumătate a sec. II d.Ch.
Tip VI. Fibulă de tip sarmatic (pl.Il/16). Denumite astfel pentru că sunt întâlnite cu precădere în lumea
sarmatică 8 . În Dacia, ele apar în general în nordul provinciei. Cronologic, acest tip este încadrat în a doua jumătate
a sec. II şi începutul sec. III d.Ch.
Tip VIL Fihulă emailată plată (pl.Il/17). Piesa în discuţie provin din provinciile vestice şi sunt datate în
general în sec. I şi prima jumătate a celui următor9 . Datorită frumuseţii lor, ele pot fi în uz până în sec. Ill.dCh.
Contextul arheologic în care a fost descoperită piesa de la Ilişua indică sec. II d.Ch.
Tip IX. Fibulă în formă de furcă (pl. Il/18). Sunt caracteristice mai ales lumii romane de pe Rin de unde se
vor răspândi şi în celelalte provincii, mai ales în zonele de limes 10 • Exemplarul de la Ilişua poate fi datat începând
cu ultimele două decenii ale sec. II şi prima jumătate a sec. III d. Cb.
1

3
4

1
6
7
8

9

10

O. Protase, S. Cociş, C. Gaiu, în RB, VII, 1993, p.51-61; O. Protase, C.Gaiu, Gh. Marinescu, în RB, X-XI,1996-1997, p.27-lll.
W. Jobst, Die Romischen Fibeln 11us Lauriacum, Linz,1975, p.29-44; S. Cociş, Fibulele din D11cia romanii, Teză de doctorat, ClujNapoca,1998, p.23-28.
O.Almgren, Studien uber Nordeuropeische Fibe/n fom1en, Leipzig,l923, p.56-58.
H.Sedlmayer, Die Romischeli Fibe/n von We/s, We1s,l995, p.43-49.
S. Cociş, op.cit., p.62-63; J. Peskar, Fibeln aus dem romischen KRiserzeil in Miihren, Praga,l972, p.88.pl.l4/4.
O.Almgren, op.cit., p.58-62.
R. Koscevic, Anticke Fibu/e S Producja Sisk11, Zagreb,l980, p.24-25, pl.XX.
M. Parducy, DenkmRierderS11111111fenzeit in Ungiii11s, III,l950, pl.Vll/8a-b, pl.XIV/9a-b.
M. Feugere, Les fibules en Gau/e Meridionale de /11 conqueete ala fin du V-esiec/e apres J-C, Paris,l985, pl.l53-154.
A. Băhme, Die Fibeln der Kaste/1 S11alburg und Zugm1111te/, SJ, XXIX, 1972, p.25-26.
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Tip X Fibule în formă de T (pl.III/19-20). Caracteristica principală constă în lăţirea braţelor care împreună
cu capul dă aspectul literei T. Ele sunt răspândi te în tot Imperiul, fiind datate în general în sec. III d. Ch 11 •
Tip XI. Fibule cu piciorul întors pe dedesupt (pl.III/21-24). Aria de răspândire a acestui tip cuprinde în
general Dacia, dar ea poate fi întâlnită şi în provinciile învecinate sau chiar Barbaricum 12 • Cronologic, ele sunt
încadrate în sec. III.d.Ch.
Tip XIL Fibule în formă de omega (pl.III/25-27). Sunt caracteristice întregii lumi romane având o cronologie
destul de largă (sec. I-III d.Ch.) 13 • Exemplarele de la Ilişua pot fi datate în sec. II d.Ch.
Celelalte fragmente de fibule (pl.III/27-31) nu pot fi încadrate cronologic datorită puţinelor elemente păstrate.
Lotul studiat dovedeşte încă o dată pătrunderea barbarilor în timpul războaielor marcomanice dar şi reluarea
vieţii romane după acest episod.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
11
12
13

CATALOG
TipI (pl. l/1 ); Bronz; L = 5,3 cm; Castru, praetentura. sinistra, baracă, S/1995, m 29, -120 cm; M.B. inv. m.
20321.
TipI (pl. l/2); Bronz; L = 6,3 cm; Aşezarea civilă, S11' m 10, -55 cm; M.B. inv. m. 19802.
TipI (pl. l/3); Bronz; L =3,5 cm; Aşezarea civilă; nivelul de călcare al locuinţei C4; M.B. inv. m. 20322.
TipI (pl. I/4); Bronz; L = 3,3 cm; Castru, B IV; M.B. inv. m. 19811.
Tip I (pl. I/5); Bronz; L = 2,5 cm; Castru praetentura. sinistra., baracă, S/1995, m 23, -30 cm; M.B. inv. nr.
20047.
Tip 1 (pl. I/6); Bronz; L =4 cm; Therma A; S3, m 22, -1,65 cm; M.B. inv. nr. 20065.
TipI (pl. I/7); Argint; L =5,2 cm; Praetorium; -60 cm; M.B. inv. nr. 20328.
Tip I (pl. I/8); Bronz; L = 6 cm; Castru; M.B. inv. nr. 20326.
Tip I (?) (pl. 1/9); Bronz; L = 4,5 cm; Castru, descoperire de suprafaţă; M.B. inv. nr. 19820.
Tip II (pl. II/1 O); Bronz; L =-~ 3,8 cm; Castru, praetentura. sinistra., B IV; -80 cm; M.B. inv. nr. 20046.
Tip II (pl. II/11); Bronz; L = 3,4 cm; Aşezarea civilă, S/1999, m 12, -100 cm; M.B. inv. nr. 20111.
Tip III (pl. II/12); Bronz; L =4, 7 cm; Castru, praetentura sinistra, baracă niv. I, S/1995, m 41, -Il Ocm; M.B.
inv. nr. 20382.
Tip III (pl. II/13); Metal alb; L =4 cm; Castru, praetentura dextra, B IV, -70 cm; M.B. inv. nr. 19814.
Tip IV (pl. II/14); Bronz; L = 3 cm; Castru, baraca B IV, -80 cm; M.B. inv. nr. 20327.
Tip V (pl. II/15); Bronz; L =- 5,5 cm; Therme, clădirea B; M.B. inv. nr. 20331.
Tip VI (pl. II/16); Bronz; L = 3,3 cm; Castru, praetentura dextra, în spatele praetorium-ului; M.B. inv. m.
20031.
Tip VII (pl. II/17); Bronz, email albastru şi alb; L = 3,2 cm; Castru, praetentura. sinistra, baraca B V, -80 cm;
M.B. inv. nr. 20332.
Tip VIII (pl. II/18); Bronz; L =4,7 cm; Castru, B IV; M.B. inv. nr. 20330.
Tip IX (pl. III/19); Bronz; L = 4,9 cm; Castru, praetentura sinistra, B V -80 cm; M.B. inv. nr. 20030.
Ti piX (pl.III/20);Bronz;L=3,3cm;Castru,praetentura dextra,suprafaţa 13,m8,-80cm;M.B. inv.nr.l9803.
Tip X (pl. 111121); Bronz; L = 4 cm; Castru, B IV, -55 cm; M.B. inv. nr. 20329.
Tip X (pl. III/22); Fier; L = 5,2 cm; porta principalis.dextra., -40 cm; M.B. inv. nr. 20025.
Tip X (pl. III/23); Bronz; L =4,6 cm; Castru., praetentura. sinistra baraca V, -30 cm; M.B. inv. nr. 19908.
Tip X (pl. III/24); Bronz; L =4 cm; Castru, lângă zidul estic al praetorium-ului, -80 cm; M.B. inv. nr. 19944.
Tip XI (pl.III/25); Fier; D = 3,5 cm; Aşezarea civilă, S7, m 35, -30 cm; M.B. inv. nr. 19798.

S. Cociş, op.cit., p.83-86.
J. Peskar, op.cit., p.l08-ll6.
E. Fowler, lbe Origin and Development of the PennuiM Brooches in Europe. Proceedings of the Prehisthoric Society, XXVI,
1960,149-159.
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26. Tip XI (pl. IIV26); Fier; D = 4 cm; Aşezarea civilă, S7, m 35, -30 cm; M.B. inv. nr. 19799.
27. Fragment fi bulă (pl. III/27); Bronz; L =2, 7 cm; Castru praetentura dextra, castru mic de pământ din groapa
cu rebuturi de bronzuri; M.B. inv. nr. 20024.
28. Resort de fibu1ă (pl. III/28); Fier; L =4 cm; Castru praetorium, curtea interioară, -80 cm; M.B. f.n.i.
29. Resort fibulă (pl. III/29); Bronz; L = 5 cm; Castru, baraca B V, -90 cm; M.B. inv. nr. 20320.
30. Resort fibulă (pl. III/30); Bronz; L =2 cm; Aşezarea civilă, cuptoarele de ars vase, -75 cm; M.B. f.n.i.
31. Resort fi bulă (pl. III/31 ); Bronz; L = 3 cm; Castru B2, baraca B IV, M.B. f.n.i.

ROMISCHE FIBELN AUS DER ROMISCHEN ZIVILSIEDLUNG UND DEM ROMERKASTELL
VONIUŞUA

Die Verfasser stellen eine Anzahl von 31 vollstiindigen und tragmentarischen Fibe1n dar, die im Laufe der
letzten archiio1ogischen Grabungskampagnen im Kastell und der Zivi1sied1ung von Ilişua entdeckt wurden. Die
31 Fibe1n umfassen to1gende Typen:
- kraftig profi1ierte Fibe1n (Taf.I/1-9)
- K.niefibe1n (Taf.II/1 0-11)
- Trompetenfibeln(Taf.I/12-13)
- A1mgren-Typ 128 (Taf.II/14)
- Ankertibe1n(Taf.Il/15)
- sarmatische Armbrustfibe1n(Taf.Il/16)
- emaillierte geometrische Fibe1n(Taf.II/17)
- Schamiertibe1n mit Gabe1btige1(TafiV18)
- T-Fibeln(Taf.III/19-20)
- Fibe1n mit umgesch1agenem Fu/3(Taf.IIV21-24)
- Omegafibeln(Taf.III/25-26)
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Pl. I - Ilişua, ti bule romane din bronz ( 1-6, 8,9) şi din argint (7)
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Pl. II - Ilişua, fibule romane din bronz
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Pl. III - Ilişua, ti bule romane din bronz ( 19-24, 27-31) şi din tier (25-26)
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Piese
de
bronz romane de la Ilişua
Sorin NEMETI

.
Castrul roman edificat de ala 1 Tungrorum Frontoniana este bine cunoscut în literatura de specialitate, fiind
cercetat încă din secolul XIX, de către C. Torma. Reluarea săpăturilor în castru şi aşezarea civilă aferentă, în anul
1978, a condus la cunoaşterea detaliată a planurilor castrului, a fazelor de construcţie şi evoluţie, a materialului
arheologic specific (Protase, Gaiu, Marinescu 1997, 28-11 0). Pe lângă materialul arheologic bogat descoperit în
urma săpăturilor arheologice, există o serie de piese provenite din descoperiri întâmplătoare de pe suprafaţa
castrului şi a VJcus-ului militar care au intrat în colecţii particulare. Un eşantion din această categorie, provenind
dintr-o colecţie particulară, dorim să le introducem în circuitul ştiinţific. •
Piesele sunt în general bronzuri mărunte, databile toate în epoca romană. Materialul este organizat, în
funcţie de funcţionalitatea pieselor, pe următoarele categorii: 1. obiecte de podoabă, II. piese de echipament
militar şi de harnaşament şi III. piese utilitare (fragmente din vase de bronz, accesorii de mobilier).

I. Obiecte de podoabă. Fibule.
1.

2.

3.

4.

Fi bulă puternic profilată, varianta cu o nodozitate pe corp.(pl. 1/1) Bronz. Corpul este scurt şi evazat, nodozitatea
este plasată în partea de sus a piciorului. Fragmentară, portagrafa, arcul şi acul fibulei lipsesc. Dimensiuni:
4,7 x 1,6 cm. Analogii: Gudea 1989, 594-595, CLXXXIII/9, 10, 11, 13, 14; Mitrofan, Cociş 199J, 441-442,
III/19-26, 28; Cociş 1989-1993,265,1, II, nr. 3-18; Chirilă, Gudea, Lucăcel, Pop 1972, 87, nr. 5, 7, XCII/1,3;
Popescu 1941-1944, 490-492, 32-38, 4/32-38. Datare: prima jumătate a secolului II d. Hr.
Fibulă cu genunchi, cu capul în formă de semidisc, cu piciorul uşor trapezoidal şi portagrafa lungă. (pl. 112) Bronz.
Fragmentară, lipseşte o bucată din acul fibulei. Dimensiuni: 4,8 x 3,4 cm. Cea mai apropiată analogie este o fibulă
puternic profilată cu capul în formă de placă semicirculară, varianta A80 după Helga Sedlmayer. Sedlmayer 199J,
148, m. 65, pl. 7. (mulţumesc d-lui dr. Sorin Cociş pentru bibliografia pusă la dispoziţie şi pentru indicaţiile utile).
Fibulă cu corp plat, varianta cu corpul în formă de disc. (pl. 1/3) Bronz. Fragmentară, lipseşte partea centrală
a discului, acul şi o parte a portagrafei (se păstrează balamaua şi capătul acului). Corpul în formă de disc avea
la mijloc o protuberanţă în trepte. Acul fibulei şi balamaua sunt din bronz, corpul dintr-un aliaj metalic
argintiu. Dimensiuni: 3,3 x 2,lcm. Analogii: Gudea 1989,619, nr. 2, CXCV/2.
Fibulă cu picior întors pe dedesubt. bronz. (pl. I/4) Fragmentară, lipseşte piciorul cu portagrafa şi acul. Are
corpul în formă de bandă şi o nodozitate la îmbinarea piciorului cu corpul. Dimensiuni: 3, 7 x 2,2 cm. Analogii:
Cociş 1989-1993, 282-285, VII-X/65, 68-80. Datare: din prima jumătate a secolului III d. Hr.

II. Piese de echipament militar şi harnaşament
a. Piese cu rol funcţional
5.

Disc de mâner de pumnal. (pl. 1/5) Bronz. Întreg. Discul are aspectul unei flori stilizate, orificiul central este
patrulater (1 x 0,6 cm). Diametru! discului: 2,6 cm. Analogii: Gudea 1989, 688, CCXXVIII 16, 7 (catalogate
însă ca mânere de broască); Oldenstein 1976, 241, Il 1 25-28.

• Cu acest prilej piesele intră în colecfiile Muzeului Judefean Bistrifa-Năsăud
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6.

7.

Distribuitor fix de curele traforat. (pl. 1/6) Bronz. Discul traforat are trei orificii cvasi-trapezoidale pentru
prinderea carabinierelor. Diametru! discului: 4 cm. Analogii: Chinlă, Gudea, Lucăcel, Pop 1972, 74, nr. 1, 2,
LXXVII/2, LXXVIII, LXXIX; Bărbulescu 1994, pl. 16/19; Găzdac /995,413, nr. 68, fig. 7/68 (distribuitoare
fixe de curele, traforate, însă cu urechi pentru prinderea carabinierelor)
Distribuitor de curele în fonnă de patrulater plat. (pl. 117) Bronz. Fragmentar, pereţii subţiri corodaţi.
Distribuitorul are patru orificii pentru curele, iar partea exterioară este împărţită în trei registre. Dimensiuni:
2,8 x 2,5 cm. Analogii: Gudea 1989, 591-592, CLXXII 1 1, 2 (piese similare ca funcţionalitate dar de fonnă
discoidală)

8.
9.

1O.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Distribuitor de curele în fonnă de patrulater plat. (pl. 118) Bronz. Fragmentar. Identic cu piesa II a 7. Dimensiuni:
2,8 x 2,5 cm.
Distribuitor de curele, tipul în fonnă de cruce, varianta cu canale pe sub braţe. (pl. 1/9) Bronz. Întreg, bine
păstrat, braţele au la capete un decor în fonnă de gheare. Dimensiuni: 2,4 x 2,2 cm. Analogii: Gudea /989,
592, CLXXXII 18, 9; Tudor 1978, 291, pl. 1 (fato)
Distribuitor de curea în fonnă de patrulater. (pl. III O) Bronz. Întreg. Are doar două orificii pentru o curea, iar
suprafaţa exterioară e împărţită în trei registre. Dimensiuni: 2, 9 x 1, 4 cm. Analogii: Gudea 1989, 592,
CLXXXIII 5 (piesă cu funcţionalitate identică dar de formă ovoidală)
Distribuitor de curea de fonnă elipsoidală, bombat. (pl. 1111) Bronz. Întreg. Suprafaţa exterioară vizibilă este
decorată cu două caneluri. Dimensiuni: 2 x 1,6 cm. Analogii: Gudea 1989, 592, CLXXX11 1 5.
Carabinieră. (pl. Ill2) Bronz. Fragmentară, se mai păstrează cârligul deprindere al carabinierei pe inelul de
joncţiune. Proeminenţele corpului carabinierei sunt canelate. Dimensiuni: 2,1 x 1,9 cm. Analogii: Găzdac
/995,412-413, 61 54-67; /sac /997, 56.
Cataramă mică cu corp patrulater, fără ureche deprindere. (pl. II/1) Bronz. Lipseşte acul. Dimensiuni: 1,9 x
1, 9 cm. Analogii: Gudea /989, 675, CCXXII 1 1-11; Chinlă, Gudea, Lucăcel, Pop 1972,69-70, LXXI 131,
41, 45-48
b. Piese decorative. Aplici. Pandantive.
Aplică de centură cu corpul oval, traforată. (pl. 1112) Bronz. Fragmentară. Motivele traforate sunt în fonnă de
pe/ta. Dimensiuni: 3,6 x 2,6 cm. Analogii: Gudea /989, 648, CCVIII 126-30 (CCVIII 128- aproape identică)
Aplică de centură traforată. (pl. II/3) Bronz. Fragmentară, este extremitatea unei aplici de tip nedetenninat,
traforată cu fonne rotunjite. Dimensiuni: 3,1 x 1,9 cm. Analogii: Gudea 1989, 651, CCX 17-9, 664, CCXVI 120
Aplică de centură cu corp dreptunghiular, cu capătul traiorat în tonnă de pelta. (pl. 11/4) Bronz. Fragmentară.
Dimensiuni: 5,5 x 2,2 cm. Analogii: Gudea 1989, 643, CCVI
Aplică corditormă. (pl. 1115) Bronz. Fragmentară, lipsesc capetele niturilor deprindere. Dimensiuni: 4,5 x 2,1
cm. Analogii: Chinlă, Gudea, Lucăcel, Pop 1972, 73, LXXIII 15 a-b, LXXIV 15; Gudea /989, 651, CCX 127.
Aplică alungită cu corpul nedecorat şi butoni terminati. (pl. II/6) Bronz. Fragmentară. Dimensiuni: 4,5 x 0,8
cm. Analogii: Chinlă, Gudea, Lucăcel, Pop 1972, CXVIII 1 3, CXIII 1 31; Găzdac /995, 415, 12 1 116
Aplică cu corp patrulater simplu, plat. (pl. 11/7) Bronz. Fragmentară, capetele niturilor rupte. Dimensiuni: 4,2
x 1,4 cm. Analogii: Gudea /989, 640-641, CCIV; 0/denstein 1976, 265, nr. 746, pl. 59
Aplică cu corp patrulater simplu, plat. (pl. 11/8) Bronz. Fragmentară, capul nitului din partea dreaptă este
rupt. Dimensiuni: 3,9 x 2 cm. Aceleaşi analogii ca piesa II b 19.
Aplică cu corp patrulater plat, emailată. (pl. II/9) Bronz. Fragmentară. Ornamentarea este realizată prin incizii
romboidale şi triunghiulare umplute cu email, actualmente dispărut. Dimensiuni: 4,2 x 1,9 cm. Analogii:
Gudea 1989, CCVII 1 33-34.
Aplică disc emailată cu o prelungire patrulateră. (pl. II/1 O) Bronz. Fragmentară, este ruptă prelungirea
patrulateră a discului. Nu s-a păstrat emailul. Diametru disc: 1,6 cm, lungimea prelungirii patrulatere: 1,2
cm. Analogii: Gudea, Tamba 1992, 316, IX 1 1-3. Datare: secolul III d. Hr.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

Aplică emailată cu corpul

oval. (pl. 11111) Bronz. Fragmentară. Suprafaţa principală are două registre umplute
cu email (în registrul central se mai păstrează fragmente de email albastru şi alb). Dimensiuni: 3,9 x 1,8 cm.
Analogii: Gudea, Tamba 1992, 317, X 1 1, 3-5, 7; Gudea 1989, 648, CCVIII 131-40.
Aplică emailată cu corpul oval, cu protuberanţe globulare la capete. (pl. II/12) Bronz. Întreagă. Avea două
registre umplute cu email din care se mai păstrează resturi de email albastru în registrul exterior. Dimensiuni:
3,6 x 1,1 cm. Aceleaşi analogii ca piesa II b 23.
Aplică emailată cu corpul oval, cu protuberanţe globulare la capete. Pl. II/13) Bronz. Fragmentară, lipseşte
protuberanţa din partea dreaptă. Faţa avea două registre umplute cu email, se păstrează resturi de email
albastru în registrul exterior. Dimensiuni: 2,7 x 1,3 cm. Aceleaşi analogii ca piesele II b 23, 24.
Pandantiv lunular emailat, varianta cu coarnele lunulei terminate în butoni. (pl. II/14) Bronz. Fragmentar. Se
păstrează registrul emailat de culoare albastră şi albă. Dimensiuni: 2,3 x 2,4 cm. Analogii: Chinlă, Gudea,
Lucăcel, Pop 1972, CXVII 1 5, 7; Gudea 1989, 670-671, CCXIX 1 9-16; Protase, Gaiu, Man'nescu 1997,
LXXXI 1 20-21.
Pandantiv cordiforrn, varianta cu corpul simplu de dimensiuni mari. (pl. II/15) Bronz. Întreg. Dimensiuni:
5,2 x 3, 1 cm. Analogii: Gudea 1989, 668, CCXVIII 1 10-11.

III. Piese utilitare. Ataşe de vase. Piese de mobilier.
de vas (ampu11a). (pl. II/16) Bronz. Fragmentar. Partea ce se ataşează de vas este de formă lanceolată,
urechea de prindere are secţiunea circulară. Dimensiuni: 6,2 x 2,8 cm. Analogii: Chinlă, Gudea, Lucăcel,
Pop 1972, CXVI 14; Găzdac 1995, 419, 213-4.
Ataş de vas (ampu11a). (pl. III/1) Bronz. Fragmentar. Dimensiuni: 4,1 x 2,6 cm. Descriere şi analogii ca piesa
III 28.
Ataş de vas (situ1a ?). (pl. III/2) Bronz. Întreg. Dimensiuni: 3,4 x 3, 4 x 3 cm. Analogii: Gudea 1989, 588, nr.
19, CLXXIX 1 19 (piesă considerată greşit închizătoare de ba1teus).
Capac de cană (oenochoe). (pl. III/3) Bronz. Fragmentar. Dimensiuni: 7 x 4, 7 x 2,5 cm. Analogii: Baratte,
Bonnamour, Guillaumet, Tassinari 1984, 90, XLIV/131, 129, LX/201.
Mâner în formă de buton 1 picior de casetă. (pl. III/4) Bronz. Fragmentar, cuiul rupt. Dimensiuni: 2,9 x 1,7
cm. Analogii: Chi'r!lă, Gudea, Lucăcel, Pop 1972, CXVIII 1 1; Diaconescu, Opreanu 1987, 56, nr. 13; Gudea
1989, 694-695, CCXXXII 1 26-31.
Mâner în formă de buton 1picior de casetă. (pl. III/5) Bronz. Fragmentar, cuiul rupt. Dimensiuni: 2,2 x 1,5
cm. Aceleaşi analogii ca piesa III 32.
Mâner în tormă de buton 1 picior de casetă. (pl. III/6)Bronz. Fragmentar, cuiul rupt. Dimensiuni: 2,3 x 1,8
cm. Aceleaşi analogii ca piesele III 32, 33.
Capăt de cui r)mamental în tormă de pion de şah (picior de casetă sau mâner-buton). (pl. III/7) Bronz.
Fragmentar, lipseşte cuiul. Dimensiuni: 1,6 x 1,2 cm. Analogii: Chinlă, Gudea, Lucăcel, Pop 1972, CXVIII
1 10; Diaconescu, Opreanu 1987, 55, nr. 9; Gudea 1989, 694-695, CCXXXIII 1 1-39.
Capăt de cui omamental în formă de pion de şah (picior de casetă sau mâner-buton). (pl. III/8) Bronz.
Fragmentar, lipseşte cuiul. Dimensiuni: 2,3 x 1,5 cm. Aceleaşi analogii ca piesa III 35.
Capăt de cui omamental în formă de pion de şah (picior de casetă sau mâner-buton). (pl. III/9) Bronz.
Fragmentar, se păstrează parţial cuiul de tier. Dimensiuni: 2,5 x 3 cm. Aceleaşi analogii ca piesele III 35, 36.
Capăt de cui omamental în tormă de pion de şah (picior de casetă sau mâner-buton). (pl. III/10) Bronz.
Fragmentar, lipseşte cuiul. Dimensiuni: 2,1 x 2,1 cm. Aceleaşi analogii ca piesele III 35-37.
Capăt de cui omamenta1 în tormă de pion de şah (picior de casetă sau mâner-buton). (pl. III/11) Bronz.
Fragmentar şi deteriorat. Dimensiuni: 2,1 x 1,6 cm
Ataş

Piesele descoperite sunt frecvent întâlnite în mediul militar, pentru unele din aceste piese cunoaştem analogii
chiar din castrul de la Ilişua. Obişnuită este şi prezenţa pieselor de harnaşament în castrul unei trupe de cavalerie.
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Fibula 1.2, o piesă hibridă cu analogii doar în provinciile locuite de triburi germanice, poate ti, eventual, pusă în
legătură cu prezenţa unor elemente etnice recrutate din teritoriile de origine (tribul germanie al tungrilor din care
a fost alcătuită iniţial formaţiunea auxiliară cantonată la Ilişua). Deşi în perioada când a staţionat în Dacia unitatea
îşi completează efectivele cu recruţi din provinciile învecinate şi chiar din Dacia, o parte a soldaţilor atestaţi
epigrafic sunt celto-germani de provenienţă renană, în special din provinciile Belgica şi Germania. (Husar 1999,
p. 118-120)

Abrevieri bibliografice:
Bura/te, Bonnamour, Guillaumet, Tassinuri 1984
= F. Baratte, L. Bonnamour, J. P. Guillaumet, S. Tassinari, Mlses
antiques de metal au Musee de Cilalon-sur-Saone, Dijon, 1984.
Bărbu/escu/994
= M. Bărbu1escu, Potaissa. Studiu monografie, Turda, 1994.
Chirilă, Gudea, Lucdcel, Pop 1972= E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Bucium1; Cluj, 1972.
Cociş 1989-1991
= S. Cociş, Fibule romane din Muzeul de istorie al Transilvaniei, în ActaMN, 26-30, 111, \9891993,p. 269-291.
Oiuconescu, Opreanu/987= Al. Diaconescu, C. Opreanu, Bronzuriromane din castrul de la Gilău, în SCIVA, 38, 1987,
1' p. 52-71.
=C. Găzdac, Bronzuli romane de la Gherla, în ActaMN, 32, I, 1995, p. 401-430.
Găzdac 1995
Gudea 1989
= N. Gudea, Porolissum, Un complex arheologic daca-roman la marginea de nord a Imperiului
roman, zalău, 1989.
Gudea, Tamba 1992 = N. Gudea, D. Tamba, Podoabe din bronz cu emeil din Dacia Pomlissensis. !. Aplici, în ActaMP,
XVI, 1992.
Husar 1999
=A. Husar, Ce/ţi şige1mani în Dacia romană, Cluj-Napoca, 1999.
Isuc 1997
= D. Isac, Castrele de cohortă şi a/ă de la Gilău, Za1ău, 1997.
Mitrofon, Cocij/995 = 1. Mitrofan, S. Cociş, Fibulele romane de la Micăsasa, în ActaMN, 32, 1, 1995, p. 431-450.
0/denstein 1976
= J. Oldenstein, Zur Ausriistung rămischer Auxiliareinheiten, în BerRGK, 57, 1976, p. 49-285.
Popescu/941-1944 = D. Popescu, Fibeln aus dem Nationa/museum fUr Altertiimer in Bucureşti, în Dacia N S., IX-X,
1941-1944 (1945), p. 485-505.
Protase, Gaiu, Marinescu/997 = D. Protase, C. Gaiu, Gh. Marinescu, Castrul roman şi aşezarea civilă de la Jlişua ljud.
Bistriţa-Năsăud), în Revista Bistriţei, X-XI, 1997, p. 27-110.
Sedlmayer 1995
= He1ga Sedlmayer, Die rămischen Fibeln von Wels, Wels, 1995
Tudor 1978
= D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1978.

DES PIECES ROMAINES EN BRONZE D'IUŞUA
(Resume)

On presente quelques pieces romaines en bronze trouvees â Ilişua. Ils' agit, precisement, des fibules romaines,
pieces d'equipement et de barnachement et toute sorte des pieces utilitaires. Tous ces pieces proviennent du camp
et du vJcusmilitaire romain d'Ilişua (dep. de Bistriţa-Năsăud).

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

100

3

2

5

4

6

. . :tJ

~c:.$

o
0

8

7

--1

qm-~--~

îW_t=i_

.

....

tj

---

10

11
Pl. I
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

12

101

1

o

~

3

~

g
4

2
~-+--

~~~~\\'-"

~:

~
'
:-...

~

~

~~
~~,, '
'

5

8

7
1
1

1

"'Zd

6

g

10

12

11

13

14

15

16
Pl. Il

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

102

2

1

5

3

6

4

.

.
'

7

.

: 'a:
. .....
. -..... .

~
{\ .~+:
·~,

·····.··..

8

10

g
Pl. III

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

1î

.

1

,'

Unelte de fier
din
castrul roman

şi aşezarea civilă

de la

Ilişua

Corneliu GAIU
indelungata cercetare arbeologică de care au beneficiat castrul şi aşezarea civilă de la Ilişua 1 a dus la
dezvelirea principalelor componente ale castrului, la dezvelirea completă a termelor şi a mai multor edificii,
locuinţe şi ateliere din vicus 2• Din abundentul material arheologic apărut în cursul cercetărilor doar o mică parte
a fost prezentat în mod sistematic·1. În intenţia de a face cunoscută la dimensiunile sale reale viaţa cotidiană a
trupei şi populaţiei civile din jurul castrului am socotit necesară prelucrarea şi a altor categorii de descoperiri. Ne-am
oprit de această dată la o categorie distinctă de descoperiri, cea a uneltelor din tier4, care sugerează poate cel mai
exact ponderea diverselor activităţi economice în habitatul aşezării. Activitatea economică îmbină ocupaţiile
agro-pastorale cu producţia meşteşugărească, legate de valorificarea resurselor regiunii şi de nevoile de hrană şi
confort ale trupei şi populaţiei civile. Dovezile arheologice privind prelucrarea fierului sunt oferite de descoperirea
unui atelier de fierărie, de seria de unelte de făurar şi de numărul mare şi variat al produselor din fier: unelte, arme,
materiale de construcţii, ustensile şi accesorii gospodăreşti.
Din nefericire o bună parte din inventarul metalic de la Ilişua nu este încă restaurat încât este de aşteptat să
apară, după curăţarea materialului, şi alte piese sau fragmente aparţinând acestei categorii. Dar, chiar şi cu aceste
rezerve, numărul uneltelor agricole şi meşteşugăreşti se dovedeşte extrem de variat şi de bogat. Prin funcţionalitatea
lor uneltele nu suferă modificări tipologice care să permită încadrări cronologice detaliate, tiind înregistrate în
toate nivelele de locuire din castru şi din aşezarea civilă.
Prezentăm mai jos catalogul tipurilor de unelte descoperite la Ilişua în perioada 1978-2000.
a) Unelte agricole
1. Cuţit de plug (fig. 1/3) masiv, lama puternic curbată cu axullamei perpendicular pe axul corpului care se
lăţeşte înspre partea superioară: L=47 cm, lungimea lamei= 32 cm; lăţimea maximă a lamei = 7 cm; lăţimea
maximă a corpului = 5,6 cm; Castru, praetentura dextra, descoperire întâmplătoare de suprafaţă.
2. Brăzdar de plug (fig 111 ). Lama de formă triunghiulară, uşor rotunjită la vârf: care se lărgeşte spre partea
superioară. Marginile lamei sunt întărite prin aplicarea unei benzi de fier late de 2 cm. În jumătatea superioară
prin lăţirea şi îndoirea plăcii s-au realizat aripioarele - manşon de fixare a brăzdarului pe talpa de lemn a
plugului. Corpul piesei este uşor arcuit atât în axul longitudinal, cât şi în cel transversal; Lungimea totală=

1

3

4

Primele săpături arheologice au fost întreprinse de K. Tonna între anii 1858-1862 (K. Tonna, ErdMuz, 3, 1864-1865, p 10-67) şi
reluate din 1978 până în prezent de către D. Protase (Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca) şi G. Marinescu şi C. Gaiu
(Muzeul Jude!ean Bistrita).
D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman dela Ilişua, Bistri!a 1997; D. Protase, C. Gaiu, Le camp romain et l'etablissement
civil d 'llişua. Le resultat des fouilles archeologiques effectuees dans le courant des annees 1978-1995, în Roman Frontier Studies,
XVII, Zalău 1999, pp 415-429.
În afara bogatului material ilustrativ din lucrarea realizată de D. Protase, C. Gaiu şi G. Marinescu, op.cit. au beneficiat de liste
complete descoperirile monetare şi fibulele (D. Protase, S. Cociş, C. Gaiu, RB, 7, 1993, p 51-61) şi S. Cociş, C. Gaiu, în prezentul
volum.
Un lot de unelte şi anne de fier provenind din cercetările lui Tonna şi aflate în colec!iile muzeului din Cluj au fost publicate de
l.Hica-Câmpeanu, ActaMN, 19, 1982, pp 593-600.
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3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
1O.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

21,4 cm; lungimea lam ei = 11 cm; lăţimea maximă a lam ei= 14 cm; lărgimea interioară a manşonului = 10,8
cm. Piesa a fost găsită în vatra satului Cristeştii Ciceului la săparea unei fântâni, aşezarea civilă din apropierea
castrului extinzându-se pe ambele maluri ale râului Ilişua.
Sapă (fig. 1/2) cu lama masivă trapezoidală, tăişul lăţit şi uşor arcuit, una din marginile laterale distrusă prin
oxidare. Muchia masivă, rectangulară, corpul îngroşat şi lăţit în jurul orificiului pentru fixarea cozii. Lungime
= 27,7 cm, lăţimea maximă= 16,3 cm; dimensiunile orificiului= 3,2 x 4,3 cm. Aşezarea civilă. Locuinţa 5.
Teslă (fig. 211) masivă, cu corpul arcuit, de formă trapezoidală, lama lăţită şi arcuită, corpul lăţit în jurul
găurii de înmănuşare, muchia dreaptă, rectangulară. Lungimea = 21,4 cm; lăţimea lam ei = 8, 1 cm; gaura de
înmănuşare = 4,8 X 3,4 cm. Castru, s7 ' m27, -70 cm.
Teslă (fig. 3/2) cu tub cilindric pentru fixarea cozii. Deasupra tubului cozii tesla prezintă o nervură puternică
care întăreşte muchia. Corpul alungit cu lama uşor lăţită. Lungimea = 21 cm; lăţimea = 4,9 cm. Aşezarea
civilă, sl2 ' m8, -45 cm.
Teslă (tig. 2/4); fragment; se păstrează doar lama trapezoidală lucrată dintr-o bară masivă cu tăişul lăţit.
Lungimea= 8,5 cm; lăţimea lamei = 4,6 cm. Castru, praetentura sinistra, 0,35 cm.
Teslă (fig. 2/5) cu corpul îngust trapezoidal, lama lăţită uşor şi gaura de înmănuşare de formă ovală obţinută
prin întinderea barei la capătul superior care a fost îndoit şi apoi sudat pe corpul săpăligii. Lungimea= 14,5
cm; lăţimea tăişului = 2,4 cm. Castru, principia, încăperea A, -40 cm.
Teslă (fig. 3/4) cu corpul îngust şi arcuit care se îngroaşă înspre orificiul pentru coadă. Lungimea= 13,8 cm;
lăţimea lamei = 2 cm. Aşezarea civilă, caseta I/1997, -35 cm.
Teslă (fig. 2/3) fragmentară, muchia dreaptă, prelungă, lama îngustă; lungime păstrată = 13,3 cm.; castru,
baraca I, 0,80 m.
Coasă (fig. 1/7) cu lama îngustă şi lungă de secţiune triunghiulară prevăzută cu o limbă şi un cui de fixare pe
mâner. Lungime= 75 cm; lăţimea lamei =3,8 cm. Aşezare, în cel de al doilea nivel de locuire, S15 , locuinţa 2.
Coasă (fig. 1/6) fragmentară cu lama îngustă cu vârful îngroşat şi lăţit. Lungime = 17,9 cm; lăţimea= 3,2 cm.
Aşezarea civilă, S4 , m 18, -70 cm.
Seceră (fig. 7/6) cu lama îngustă, arcuită, de secţiune triunghiulară, terminată printr-un cârlig de fixare.
Lungimea= 15,3 cm; lăţimea= 1,5 cm.
Seceră (fig. 115) fragmentară cu lama îngustă, cu vârful îngroşat şi lăţit. Lungimea= 28 cm; lăţimea= 2,8
cm. Aşezare, caseta III/1996, -65 cm.
Seceră (fig. 7/5) fragmentară, cu mânerul din bandă şi lama arcuită. Lungime= 16,5; lăţime lamă= 3 cm,
lungime mâner= 11,4 cm. Aşezarea civilă, S12 , m8, -0,40 m.
b) Unelte pentru prelucrarea lemnului, pietrei şi metal ului
Baros (fig. 2/2) masiv, cu gura pentru fixarea cozii dispusa mai jos de jumătate, având unul din braţe de
secţiune dreptunghiulară şi celălalt ascuţit cu lama lăţită. În zona găurii de fixare a cozii corpul barosului se
îngroaşă. Capetele sunt tocite ca urmare a utilizării îndelungate. Lungimea = 24,8 cm; greutate = 4,850 kg.
Aşezare, S , ml4, -0,40 m.
6
lingură (fig. 3/3) cu coada lungă, de secţiune rectangulară, subţiată la capătul uşor arcuit, căuşul de formă
circulară, parţial distrusă, puţin adâncită. Lungime = 64 cm; lungimea cozii = 50 cm.
Pilă (fig. 5/4) lucrată dintr-o bară cu o faţă lisă şi cealaltă rotunjită, prevăzută la capătul superior cu o tijă
pentru fixarea în mânerul de lemn. Lungimea= 22 cm; lungimea lamei = 16,6 cm; lăţime= 3,1 cm. Aşezarea
civilă, locuinţa 5.
Pilă (fig. 5/5) lucrată dintr-o bară rectangulară cu capetele ascuţite; Lungimea= 22,8 cm; grosime= 0,8 cm;
castru, baraca IV.
Topor (fig. 411) cu corpul îngust, alungit şi arcuit cu tăişul curbat. Părţile laterale ale orificiului cozii au fost
lăţite în forma a două aripioare rotunjite. Muchia înaltă şi alungită în direcţia cozii avea rostul de a-i asigura·
o mai bună fixare. Lungimea = 19 cm; lăţimea lamei = 5,6 cm. Ca..o;tru, principia, -65 cm.
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20 Topor (fig. 4/2) cu corpul îngust, zvelt, cu partea dinspre tăiş puternic arcuită, tăişul îngust, orificiul pentru
fixarea cozii de fonnă ovală, muchia prelungită pe direcţia cozii sub fonna unor aripioare prelungi. Lungime
= 18,2 cm; lăţimea tăişului = 4,9 cm. Castru, principia, încăperea B, -50 cm.
21. Topor (fig. 4/3) cu corpul zvelt, alungit, curbat în direcţia cozii, tăişul curbat. Părţile laterale ale orificiului
cozii au fost întărite prin aripioare rectangulare. Lungimea= 16,4 cm; lăţimea lamei = 5,2 cm. Castru, Baraca
II, -70 cm.
22. Topor(tig. 3/1) cu muchia groasă, cu ceafa rectangu1ară, orificiul pentru fixarea cozii întărit printr-un manşon
oval, corpul mai scurt decât cele descrise anterior iar tăişul drept, ceva mai lat. Lungimea= 14 cm; lăţimea
lamei = 5,6 cm. Castru, Baraca V, -90 cm.
23. Oaltă (fig. 4/4) lucrată din bandă de fier, prevăzută cu toc longitudinal pentru coadă, cu tăişul lăţit şi arcuit.
Lungime= 9,7 cm; lăţimea lamei = 5,5 cm. Castru, principia, O, 40 m.
24. Oaltă (fig. 4/5) de acelaşi tip dar cu tăişul, având marginile ridicate, oval. Lungimea= 9 cm; lăţimea lamei =
5,2 cm. Aşezarea civilă.
25. Oaltă (fig. 5/1) masivă, cu toc longitudinal de secţiune circulară, corpul înalt, de secţiune pătrată care se
subţiază treptat spre tăişul îngust. Lungime = 22,8; lăţimea lamei = 2,2 cm; diametrul tubului = 2,1 cm.
Castru, lângă zidul exterior al horeumului.
26. Oaltă (fig. 3/8) de acelaşi tip dar fără prag între toc şi lama; lama ruptă din vechime. Lungimea= 13,7 cm;
diametrul tubului= 1,9 cm. Castru, Baraca V.
-,
27. Oa/tă (fig. 3/1 O) lucrată dintr-o bară dreptunghiulară, cu tăişul lăţit şi subţiat treptat, capul lăţit în urma
întrebuinţării. Lungimea= 18,5 cm; lăţimea lamei =2,2 cm. Castru, Baraca IV, -0,80 m.
28. Oa/tă (fig. 3/9) de acelaşi tip. Lungimea= 20,3 cm; lăţimea lamei = 1,8 cm. Aşezarea civilă, Caseta III, -40 cm.
29. Oaltă (fig. 3/11) de acelaşi tip, cu lama îngustă. Lungimea = 17,8 cm; lăţimea lamei = 1,2 cm. Castru,
praetentura sinistra, s9, m 49, -70 cm.
30. Oaltă (fig. 7/3) lucrată dintr-o bară de fier de secţiune dreptunghiulară cu vârful ascuţit, cu spinul pentru
fixarea mânerului rupt. Lungime = 13,6 cm; lăţime = 2, 7 cm; Aşezare, clădirea D.
31. Oaltă (fig. 3/5) fragmentară, de acelaşi tip, a cărei muchie este ruptă din vechime. Lungimea = 7,8 cm;
lungimea lamei = 1,5 cm. Castru, porta principalis dextra, spaţiul porţii.
32. Oaltă(fig. 3/2) lucrată dintr-o bară de secţiune circulară, cu cap conic şi tăişul scurt realizat prin lăţirea barei.
Lungimea = 12 cm; lăţimea lamei = 1 cm. Castru, S1 , m 6, -40 cm.
33. Oom (fig. 3/6) cu corpul scurt, de secţiune circulară, care se subţiază spre vârf şi capul lăţit în urma loviturilor
de ciocan. Lungimea = 9,2 cm. Castru, porta principalis sinistra.
34. Oom (fig. 3/3) de acelaşi tip, cu vârful rupt. Lungimea= 10,3 cm; diametru}= 1,6 cm. Castru, praetorium,95 cm.
35. Oom (fig. 317) lucrat dintr-o bară de secţiune dreptunghiulară care se subţiază spre vârf, capul este lăţit prin
tolosire. Lungimea= 11,4 cm; lăţimea= 2 cm. Castru, Baraca V, -80 cm.
36. Sfredel(fig. 611) lucrat dintr-o bară de fier de secţiune rotundă, lăţită în parte superioară în care fixa mânerul
şi în formă de linguriţă cu vârful şi marginile ascuţite, în partea inferioară. Lungimea= 33 cm; castru, baraca
1, 0,80 m.
37. Sfredel(tig. 6/2) de acelaşi tip dar lucrat dintr-o bară de secţiune rectangulară. Marginile părţii active au fost
pliate din vechime. Lungimea = 26 cm. Castru, porta praetoria, spaţiul porţii, -60 cm.
38. Sfredel (fig. 6/3) lucrat din bară de fier rectangulară cu capetele lăţitc. Lungimea= 26 cm; lungimea părţii
active = 6,5 cm; lăţime = 3,3 cm. Castru, Baraca I, -40 cm.
39. Sfredel(tig. 6/4) de acelaşi tip. Lungimea= 27,2 cm. Castru, Baraca V, -80 cm.
40. Sfrede/(fig. 6/5) de acelaşi tip, lucrat dintr-o bară masivă. Lungimea= 28,3 cm; lungimea părţii active= 6
cm. Castru, praetentura sinistra, -120 cm.
41. Sfredel(tig. 6/6) cu corpul scurt. Lungimea= 14,3 cm; lungimea părţii active= 3,3 cm; lăţime= 1,2 cm.
Aşezarea civilă, -40 cm.
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42. Sfredel(fig. 617) fragmentar din care s-a păstrat doar partea activă lungă de 5,2 cm şi lată de 1,8 cm. Castru,
Baraca III, -90 cm.
43. Compas (fig. 5/3) cu braţele prinse printr-un şurub de tip fluture, lucrate dintr-o bara cu capetele ascuţite.
Lungime= 11,5 cm. Aşezare, S/1998, m 7, -70 cm.
44. Ciocan (fig. 5/2) cu braţele sudate pe o tijă alungită, cu gaură de înmănuşare. Ciocanul are un capăt ascuţit,
celălalt îngroşat, circular în secţiune. Lungimea tijei = 23,3 cm; lungimea braţelor= 18 cm. Castru, Baraca I,
-90 cm.
45. Şpaclu (fig. 7/2) cu lama subţire, lăţită prin batere şi tija scurtă prin plierea barei metalice. Lungime= 13,5
cm; lungime lamă= 5,8 cm; lăţime lamă= 4,7 cm. Aşezarea civilă, descoperire de suprafaţă.
46. Rindea(?) (fig. 711) realizată dintr-o bară de fier cu partea mediană curbată; pe margini au fost realizate trei
lăcaşuri adâncite, de formă circulară, două de o parte şi una, intermediară, pe cealaltă parte, pentru tixarea în
corpul din lemn al uneltei. Capetele active ale piesei sunt ascuţite prin batere, unul lăţit şi drept, cel de-al
doilea cu tăişul oval având marginile ridicate. Lungimea = 20 cm; lăţimea barei = 2,3 cm; Aşezarea civilă,
descoperire întâmplătoare de suprafaţă.
45. Foaifecă (fig. 7/4) lucrată dintr-o singură bandă de metal, îndoită în formă de U şi braţele de formă
triunghiulară; Lungimea= 15,8 cm; lungime lamă= 9,7 cm'; lăţime max. lamă= 2,6 cm.; Castru, Baraca IV,
-0,80 m.
Inventarierea uneltelor de fier găsite în săpături le arheologice din castrul şi aşezarea civilă de la Ilişua arată
că, pe lângă rolul strategic pe care l-a deţinut în sistemul de apărare de pe limesul nordic al provinciei, la Ilişua sa desfăşurat şi o viaţă economică intensă. Numărul mare de artefacte, unele în curs de prelucrare, dezvelirea unor
ateliere meşteşugăreşti şi a uneltelor folosite de diverse categorii de artizani, dovedesc varietatea ocupaţiilor şi
produselor realizate în acest centru.
Practicarea agriculturii este dovedită atât prin cantitatea mare de seminţe carbonizate găsită într-un probabil
horeum şi numeroasele pietre de râşniţă sau mortaria apărute atât în castru cât şi în aşezare, dar şi de varietatea
uneltelor şi ustensilelor folosite la cultivarea pământului: fier de plug, sapă, tesle, săpăligi, seceri, coase.
Brău/aru/, aflat întâmplător în vatra localităţii Cristeştii Ciceului, aparţine vicusului roman de la Ilişua,
care se întinde pe ambele maluri ale râului cu acelaşi nume. Tot aici a mai fost găsit un brăzdar roman, aflat la
Muzeul din ClujS. Tipologie exemplarul găsit la Cristeştii Ciceului se încadrează în tipul de brăzdar de tip roman
cunoscut din numeroasele descoperiri de pe teritoriul Daciei 6 ca şi în alte provincii ale imperiului: Pannonia 7,
Noricum 8, Britannia9, Italia 10, etc. În funcţie de forma manşonului şi a plăcilor din care erau confecţionate au fost
stabilite mai multe variante ale acestui tip de brăzdar. Cele mai răspândite sunt brăzdarele cu manşon mai îngust
decât lama, a cărui lungime nu depăşeşte jumătate din lungimea piesei 11 , tip căruia îi aparţine şi exemplarul de
mai sus. În această categorie intră şi m3:joritatea pieselor din epoca romană de pe teritoriul provinciei Dacia, după
cum rezultă din catalogul alcătuit de C. Tătulea 12 • Acelaşi tip de brăzdar se menţine în uz până în epoca feudalăn,

5
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7

8

9

10
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12
ll

I. Glodariu, A. Zrinyi, P. Gyulai, DaciaNS, 14, 1970, p 221, nota 4,
D. Alicu, S. Cociş, C. Ilieş, A. Soroceanu, Small Finds uom Ulpia Traiana Sannisegetusa, Cluj-Napoca, 1994, p 17; C. Tătulea,
Contribuţii la cunoaşterea tipologiei, evoluţiei şi riispiindirii briizdarelor romane i'n Dacia, în Oltenia, 4, 1982, p 47 sqq.
E.B.Thomas, Rolnische Vîllen in Pannonien, Budapest 1964, p 107, pl LXXXV, p 323, pl CCXII; J.Fitz, V.Lanyi, Zs.Banki, in Alba
Regia XVI, 1978, p 194, fig. 2; R.Miiller, Alba Regia XVIII 1979, p 248, fig. 1-2.
L.Schmidt, Antikc und mittclaltcrlichc Pflugscharen in Oserreich, in ArchAustriaca 19120, 1956, p 229-231
W.H.Manninh, lbc Plongh in Roman Britain, in lbc Joumal ofRoman Studies XIV, 1964, p 59, fig. 5/F,G
A.G.Haudricourt, MJ-B.Delamarre, L'homo el la chiiiTUeti travers le monde, Paris 1955, p 97, pl IV/14
Aceste piese au fost încadrate de C.Tătulea, op.cit., p 51-53 în tipul la; J.Henning, Siidosteuropaz wischenAntJke und Mittelalter,
Berlin, p 49-57 le-încadrează în tipul A1
C. Tătulea, op.cit., pp 65-83
V. Neamţu, La technique de la production ccrcaliere en Valachie elen Moldaviejusqu 'au XVII! siecle, Bucureşti 1975, p 49-62.
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fiind legat de tipul de plug în a cărui alcătuire intra, în cazul nostru cel al aratrului cu plaZ • Brăzdare de acest fel
au fost găsite la Căianu Mic 1S, Corvineşti 16 , Piatra 17 , Ocna D~jului 18 , pentru a nu aminti decât pe cele din bazinul
Someşului, dar şi în numeroase alte castre, aşezări şi vi/la rustica din cadrul provinciei: Cicău, Cristeşti, Dedrad,
Gherla, Hoghiz, Inlăceni, Turda, Mărculeni, Sighişoara, etc 19 • Exemplarul de la Cristeştii Ciceului prezintă pe
partea interioară a lamei o întăritură sudată prin batere la cald. Asemenea tratamente, considerate ca reparaţii
prezintă şi alte brăzdare din această epocă20 .
Cuţitul de plug este cea de a doua componentă metalică a plugului care se monta în faţa brăzdarului pentru
a despica solul. În funcţie de dimensiuni, de raportul dintre lamă şi muchie şi de înclinaţia cuţitului au fost distinse
patru variante ale acestor piese2 1• Exemplarul de la Ilişua cu o lungime de 47 cm şi o înclinaţie a lamei de aproape
30°, având tăişul masiv, cu partea superioară lăţită şi dispusă perpendicular pe tăiş se încadrează în cea de-a treia
scrie după tipologia arheologului german, piesele acestei serii fiind specifice mediului roman târziu 22 , dar continuă
să fie întrebuinţate până la începuturile mileniului IF 3• Cuţite de acelaşi tip au apărut în depozitele de unelte de la
Mărculeni şi Dedrad, pentru care datările converg spre secolul III pChr 4, datare care se poate acorda şi exemplarului
de la Ilişua.
La lucrarea pământului romanii foloseau diverse tipuri de sape (Plinius, Nat.hist. 18, 178; Columelda De re
rustica, 2, 1O, 33) pentru a desţeleni, a săpa sau a afâna solul ("rastrum", "dolabra", "sarculum" şi "ligo"). În
funcţie de operaţiunile executate erau confecţionate sape sau tesle25 de forme şi mărimi diferite. Sapa grea, utilizată
la desfundatul terenului şi la săpat, este cunoscută în număr destul de mare în lumea romană. J.Henning le încadrează
în tipul '1•.} 6. Piese asemănătoare celei de la Ilişua au fost găsite în Dacia la Tibiscum27, Gornea28 , Răcari 29 , Hinova30 ,
dar şi în aşezări şi vi/la rustica din Moesia sau Pannonia31 •
Testele, întrebuinţate atât în agricultură pentru lăzuit sau cultivarea solului cât şi în lucrările de dulgherie şi
tâmplărie, apar frecvent în castrele şi aşezările romane 32 . Teslele de epocă romană nu diferă de cele cunoscute în
Dacia rrcromană33 , atât ca formă cât şi ca funcţionalităţi.
'.a Tlişua s-au găsit atât tcsle masive, cu lama de formă trapezoidală (fig. 2/1 ), uneori cu tub cilindric pentru
fixarea cozii (fig. 3/2), folosite în agricultură, putând fi identificate şi ca sape, dar şi piese cu lama mai îngustă
adaptate pentru prelucrarea lemnului (fig. 2/3-5 şi fig. 3 /4-5).
14

14

ldem, ArchMold, 4, 1966, p 299-300; 1. Henning, op.cit. p 67-68.
G. Marinescu, Al. Retegan, SCIVA, 30, 1979,2, p 254, fig. 1
16
G. Marinescu, în Arl1iva Someşană3, 1975, p 304-305, fig. 7
17
Supra, nota 2
18
Rămer in Rumiinien, p 168, catalog E ll5 şi E ll6.
19
C. Tătulea, op.cit. cu bibliografia.
20
Exemplare similare au apărut la Dedrad (1. Glodariu, M. Câmpeanu, SCIV17, 1966, 1, p 22, fig. 4), Cicău (1. Winkler, M. Takacs,
Gh. Păiuş, în Apulum17, 1979, p 153, fig. 18), Căianu Mic (G, Marinescu, Al. Retegan, op.cit., p 23), Locusteni (C. Tătulea,
op.cit., p 72, fig. 8/8) şi Cristeşti (1. Glodariu, M. Câmpeanu, op.cit., p 23).
~~ 1. Henning, op.cit. p 61, pl 30-33.
~~ ibidem
~ idem, op.cit., p 66, fig. 28; A, Canarache, FI. Curta, Musaios, IV/1, 1994, p 187-188 şi 206.
:: 1. Glod~riu, A. Z~ni, P. Gyulai, op.cit. p 208, fig. 4/l; 21/3; 1. Glodariu, M. Câmpeanu, op.cit. p 21, fig. 2/l şi 4/1.
- K.O. W1the, Agricultural Implement ofthe Roman World, Cambridge, 1967, p 36 sqq.
26
J. Henning, op.cit., p 78-79.
27
M. Moga, D. Benea, StComCaransebeş, 2, 1977, p 325-326.
28
N. Gudea, Gornea. Aşezări din epoca romană şi romană tlirzie, Reşifa 1977, fig. 56/2.
~ D. Tudor, Oltenia romanii, Bucureşti 1968, p 73, fig. 12/11.
10
1. Stângă, Via,ta economică la Drobeta în secolele II- VI pChr., Bucureşti 1998, p 100, pl. LVII/2-3.
11
1. Henning, op.cit., p 79, fig. 35 şi pl. 48-49.
12
1. Gl?dariu, A. Zrinyi, P. Gyulai, op.cit., p 224-226; 1. Winkler, M. Takacs, Gh. Păiuş, op.cit., p 157, fig. 20; M. Moga, O. Benea,
op.cii., p 325-326, pl. 1/5-6; P. Rogozea, Banatica, 10, p 137, pl. III; 1. Winkler, V. Vasiliev, Sarge,tia, 5, p 72-73, fig. 12/4-5.
JJ 1. Glodariu, E. Iaroslavschi, Metaiurgia fierului la daci, pp 83-85, fig. 43-44.
15

1
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Secera, în diferite variante tipologice, apare destul de des în descoperirile romane 34 . De la Ilişua se cunosc
mai multe exemplare, de tipuri diferite: două exemplare aparţin tipului de seceră cu cârlig35 şi alte două, fragmentare,
cu tijă pentru fixarea mânerului. Secera cu cârlig de fixare (fig. 7/6) este bine cunoscută în Dacia prcromană 3 ~>.
fiind ca o formă tradiţională, după cum arată descoperirile de la Mărculeni, Tibiscum 37 . Alte două fragmente (Jlg.
715 şi 114) aparţin tipului de seceră cu mâner încadrate de 1. Henning în variantele H1 şi H, în funcţie de modul în
care tăişul începe imediat de lângă mâner sau lama are spre mâner o porţiune rectangulară 18 . În epoca romană
seceri de acest tip se găsesc în numeroase descoperiri din Dacia39 precum şi în alte provincii ale Imperiului roman,
fară modificări semnificative se menţin până în zilele noastre.
Coasa este întrebuinţată, alături de seceră, la recoltarea cerealelor şi la cositul fânului, romanii distingând
între ,,falx stramentaria" şi falx faenaria". Piesa găsită în aşezarea de la Ilişua face parte din tipul Henning I 40 cu
6
lama lungă şi limba de fixare cu cârlig la capăt. Piese de acest tip s-au găsit la Mărculeni 41 şi Mediaş42 , dar şi în
numeroase descoperiri din Moesia sau Pannonia43 .
Alături de unelte legate de cultivarea pământului, la Ilişua s-au găsit şi o seamă de unelte şi ustensile legate
de creşterea animalelor. Dintre aceste piese amintim foarfeca de tuns sau instrumentul pentru însemnarea animalelor,
cunoscute şi în alte castre romane44 •
Situată într-o zonă acoperită şi astăzi de păduri, lemnul a constituit unul din principalele materiale de
construcţii, cele mai multe dintre clădirile din castru şi din aşezarea civilă au întreaga suprastructură din lemn. În
atari condiţii era normal ca numărul uneltelor de dulgherie şi tâmplărie să fie mare. Inventarul instrumentelor de
tâmplărie cuprinde topoare, tesle, dălţi, burghie şi trasoare.
Dintre tipurile de topoare găsite la Ilişua cele cu corpul îngust şi alungit puteau ti folosite şi ca arme. Piese
asemănătoare au fost descoperite la Mărculeni S, Bumbeşti , Tibiscum 47 ca şi în alte provincii ale Imperiului
roman 48 .
Sfredelele aparţin unui tip comun având partea activă în formă de linguriţă, cu marginile ascuţite şi capătul
în care se fixa mânerul de lemn, lăţit. Acelaşi tip de sfredel se întâlneşte în lumea dacică , la romani 50 şi în epoca
4

46

49

51

feudală •
Oălti/esunt instrumente uzuale pentru despicat şi

scobit, găsite în număr mare în Dacia romană. Exemplarele
de la Ilişu~ ilu~trează mai multe tipuri de dălţi: cu corpul de secţiune rectangulară cu vârful ascuţit şi uşor lăţit (fig.
3/9-11 ), având capul tocit în urma loviturilor de ciocan; cu limbă în partea superioară care intra în mânerul de
lemn (fig. 7/3); cu tub de înmănuşare (fig. 511 şi 3/2) şi dălţi cu toc longitudinal pentru montarea cozii (fig. 4/4-5).
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36
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40
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42
43
44

41
46

47
46
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51

D. Alicu, S. Cociş, C. Ilieş, A. Soroceanu, op.cit., p 16-17.
în afară de exemplarul găsit în săpături le noastre mai există un exemplar din săpăturile lui Torma (1. Hica-Câmpeanu, op.cit., p 594,
fig. 113 ).
I. Glodariu, E. Iaroslavschi, op.cit., p 71-73, fig. 31-32.
1. Glodariu, A. Zrinyi, P. Gyulai, op.cit.; M. Moga, D. Benea, op.cit., p 321; J. Henning, op.cit., p 87, fig. 41 şi pl. 42/1-11.
J. Henning, op.cit., p 90, pl. 38 şi pl. 40-41.
D. Alicu, S. Cociş .. . op.cit, p 18, pl3/10; D. Protase, în Lllpolitique 6dilitaire dlll1s fes provinces de I'Empire romain Il eme -IV
eme sicc/es apres J.-C., Tulcea 1998, p 84, fig. 6.
J. Henning, op.cit., p 92.
1. Glodariu, A. Zrinyi, P. Gyulai, op.cit., p 208-210, fig. 6.
1. Winkler, M. Blăjan, în ActaMP, 6, 1982, p 90, fig. 5/18.
J. Henning, op.cit., p 91-92, fig. 41 şi pl. 44; idem, în Klio, 68, 1986, 1, p 135-138.
D. Alicu, S. Cociş ... op.cit., p 16; N. Gudea, ActaMP, XIII, 1989, p 553, pl CXLI/2-3.
I. Glodariu, A. Zrinyi, P. Gyulai, op.cil., p 214, fig. 1-3.
D. Tudor, op.cit., p 73, fig. 13/6.
P. Rogozea, Blll1atica, 10, p 141-142, pl. 11113 şi pl. IV.
M. Pietisch, Saalburgfahrb, 39, 1983, pll/15-18 şi pl2/19-25,31; D. Alicu, S. Cociş ... op.cit., p 14-15, fig. 3
1. Glodariu, E. laroslavschi, op.cit., p 92-93.
I. Winkler, M. Blăjan, op.cit., fig. 5/2-3; fig. 617; G. Marinescu, Al. Retagan, op.cit.,; N. Gudea, op.cit., p 553, pl. CXUI.
A. Canarache, FI. Curta, op.cit., p 208.
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Compas11/ este un instrument utilizat atât de către tâmplari, cât şi de cei care prelucrau metalul, osul sau
piatra. Numeroase astfel de instrumente se găsesc în lumea dacică 52 , dar şi în epoca romană la Buciumi 5\ Mediaş 5\
Drobeta5S, Potaissa56 .
Tot de către tâmplari era folosit şi rămitor11/(tig. 7/10 pentru care nu deţinem analogii în descoperirile
accesibile.
Activitatea meşterilor zidari este ilustrată printr-un şpaclu (fig. 7/2), o piesă similară tiind găsită în castrul
de la Potaissa57 .
Uneltele legate de prelucrarea metalelor găsite în castru sau în aşezarea civilă dovedesc că cele mai multe
din nevoile militarilor şi ale civililor erau asigurate pe plan local. Pe lângă bucăţi de zgură de fier sau resturi de
bronz şi plumb folosite la turnare, la Ilişua au fost semnalate şi o serie de tipare sau piese în curs de prelucrare.
Dintre uneltele de fierărie se pot consemna un baros, mai multe dornuri şi pile.
Barosul era întrebuinţat la fo~jă pentru lăţirea sau secţionarea bare lor de metal. Aşa cum arată şi descoperirile
din atelierele dacice sau celtice 5s ele îşi păstrează forma de-a lungul timpului.
Lingura de fier (fig. 3/3) putea fi utilizată fie la turnarea metalului, fie la aranjarea cărbunelui la to~jă.
Prezenţa unor piese similare în inventarul unor ateliere de fierărie, la Mediaş şi Hinova60 , dar şi în gura unui
praefurnium, la Potaissa61 nu rezolvă definitiv destinaţia piesei.
Ciocanul cu tijă de înmănuşare (fig. 5/2) rămâne un unicat în descoperirile acestei perioade, el putând fi
folosit atât de către metalurgişti cât şi de lapicizi.
Numărul mare de unelte agricole şi meşteşugăreşti înregistrat, dovedesc starea înfloritoare a centrului
militar şi economic de la Ilişua în epoca romană şi pun la dispoziţia celor care se ocupă de evoluţia meşteşuguri lor
din timpul stăpânirii romane la nordul Dunării date semnificative. Fără a ti stăruit asupra poziţiei cronologice a
diferitelor piese, acolo unde aceasta s-a putut preciza, este de reţinut că majoritatea instrumentarului meşteşugăresc
se menţine, datorită adaptării la nevoile uzuale, într-o tipologie ce nu se modifică în mod semnificativ până în
vremurile noastre.
59

OUTILS EN FER DU CHAMP FORTIFIE ROMAIN ET DE L'HABITAT CIVIL D'ILIŞUA
(Resume)

Pendant les fouilles archeologiques faites dans le champ fortitie et vicus militaire d'Ilişua on a decouvert
une grande diversi te d' objets. De tous ces nombreux vestiges nous prcsentons des outils en fer tels: outils agricoles,
outils employcs pour la transfotmation des metaux, de la pierre et du bois. A Ilişua, comme outils, on a trouve des
socs et des couteaux de charrue, des beches, des serfouettes, des aissettes, des faux ct des fouilles. Parmi les outils
de forge on rappelle un casse-pierres, une cuiller â fondre le metal, des limes, des poin9ons. Les outils employes
dans la transformation du bois sont representes par des gouges, des tarieres, une coutellerie, un compas. L'activite
des ma9ons et des taillcurs de picrrc est representee par un ritlard, un marteau ct des rayons de carriere.

52
53
5
'

55
56
57

58
59
6()

61

1. Glodariu, E. Iaroslavschi, op.cit., p 87, fig. 47/8-12.
E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop. Castrul roman de la Buciumi. Cluj, 1972, pl. CV/4.
1. Winkler, M. Blăjan, op.cit., p 97-98, fig. 5/4.
1. Stângă, op.cit., pl LVI.
M. Bărbulcscu, Potaissa. Studiu monografie, Turda 1994, p 107-108, fig. 18/4.
Ibidem, fig. 18/3.
F. Iaroslavschi, Telmica la daci, Cluj-Napoca, 1997, p 71-72, pl XXXII-XXXIII.
1. Winkler, M. Blăjan, op.cit., p 97, fig. 5/7.
1. Stângă, op.cit., p 97, pl LII/11-12.
M. I3ărbulcscu, op.cit., p W9, fig. 30/2.
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Fig. 2. Unelte meşteşteşugăreşti tesle (1,3-5), baros (2)
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Fig. 3. Unelte din fier: topor (1), tesle (2,4-5), lingură (3), dălţi (8-12), domuri (6-7,13)
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

113

2

D

4
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Fig. 5. Unelte meşteşugăreşti: daltă (1), ciocan (2), compas (3), pile (4-5)
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Aspecte
privind
caracterul

aşezării

romane de la

Cristeşti

Nicoleta 'MAN

Aşezarea romană de

la Cristeşti estt: cunoscută în literatura de specialitate încă din secolul trecut 1• Aceasta
a intrat în atenţia pasionaţilor de arheologie, colecţionarilor, iar mai târziu şi a cercetătorilor2 , datorită numărului
mare de piese descoperite la suprafaţă.
Primul autor care realizează o interpretare istorică a urmelor arheologice de la Cristeşti este Orban Balazs 3
în binecunoscuta sa lucrare. El localizează aşezarea în locul numit Foldvar (Cetatea de pământ) de 4200 de
stânjeni, a cărei suprafaţă era foarte dens acoperită cu cărămizi romane şi ţigle, iar oamenii mai în vârstă îşi
aminteau de un perete din blocuri de piatră, aflat pe malul Mureşului, care zilnic era surpat de ape, până când s-a
prăbuşit în albia râu lui. Potrivit părerii lui Orban, în vecinătatea Cristeştiului existau mai multe puncte de traversare
a râului Mureş, de aceea ia în discuţie mai multe posibilităţi. O posibilitate ar ti ca drumul roman să se ramifice în
dreptul localităţii Ungheni şi să traverseze Mureşul sau, mai plauzibil, în dreptul aşezării de la Cristeşti.
Până în anul 2000 nu am avut posibilitatea de a cerceta şi malul drept al Mureşului. Imediat după începerea
săpăturilor arheologice la 4 septembrie 2000, am fost anunţaţi de muncitorii unei firme care extrăgeau balast din
malul drept al Mureşului, că la adâncimea de 3 m au descoperit vase întregi şi cioburi de culoare roşie. În aceste
condiţii am sistat lucrările şi de la acea adâncime am trasat o secţiune în care s-au descoperit o mulţime de vase
ceramice şi opaiţe romane prezentând aceleaşi forme şi caracteristici cu ceramica produsă la Cristeşti. Deşi din
cauza stratului gros de prundiş aluvionar şi a pânzei freatice care a inundat secţiunea nu am putut realiza o
stratigratie exactă a zonei, putem concluziona următoarele: aşezarea s-a extins pe ambele maluri ale apei, zona
Mureşului constituind "zona cuptoarelor şi atelierelor de olărit".
Această afirmaţie este susţinută de două argumente: toate cele 6 cuptoare au fost descoperite în zona
Mureşului iar al doilea argument ar ti de natură practică, şi anume că în zona Mureşului existau principalele
materii prime în stare nativă, de care aveau nevoie pentru confecţionarea ceramicii: lut, apă şi nisip.
După consideraţiile lui Orban, în istoriografia vremii s-au format două opinii în legătură cu caracterul
sitului de la Cristeşti. Prima părere a fost că în acel loc a existat un castru roman, menit să apere un cap de pod,
fapt întărit de descoperirea în 1882 de către Deak Farcas4 a unei cărămizi ştampilate Al( a) Bos(paranorum) iar în
1886 a fost descoperită o diplomă militară datând din 8 iulie 158;. Toate acestea însă nu dovedesc existenţa unui
castru, ci mai mult apropierea lui. O diplomă militară putea ti păstrată, mai degrabă de un veteran stabilit definitiv
în aşezare.

1

3

4

5

I.F. Neigebauer, Dacien aus den Ueberresten des klassischenAllerlums, Braşov 1851, p 246; C. Gooss, Chronik dcr archaeologische
Funde Sicbenbiirgens, în AVSL XIII, 1876, p 31; Orban B., A Szekely!Old leirtisa III, Pest 1869, p 133.
Cercetările mai noi dar şi istoriografia mai veche la D. Popescu, Cercetări arbcologice În TransilFania (III), în Materiale, II, 1956,
p 115-157; A. Zrinyi, Aşezarea romană ruraM de la Crisleşti şi legăturile ei cu Gallia, în Marisia VII, 1977, p 93; A. Husar, Nicoleta
Man, The roman rural settlemenl ofCristeşti, în Marisia, XXV, 1996, p 21-55.
Orban B., op.cil., p 135.
Deak Farcas, în Erdely Ertesită II, 32 (6 aug) şi 33 (13 aug) 1882; Maronidek, 27 iulie 1883.
Tonna K., în ArchErt 1886, p 303; IDR, I, Dipl. XVI, p ll8-ll9.
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În anul 1925, în urma unei periegheze, E. Panaitescu şi D.M. Teodorescu stabilesc că nu mai există castrul
de la Cristeşti. Cu toate acestea, dovezile existenţei unui castru în apropierea aşezării sunt multiple. Numărul
mare de cărămizi ştampilate descoperite aici de-a lungul timpului vin să confirme ipoteza amplasării unui castru
în această zonă, castru în care a fost cantonată Ala 1 Bosporanorum. Este în general admis că presupusul castru din
apropierea aşezării face parte dintr-o centură intermediară situată între linia centrală constituită din castrele legionare
şi cele de limes.
Până la descoperirea unor alte elemente concrete care să dovedească amplasamentul exact al castrului,
această problemă pare să fie încheiată. Rămâne însă în discuţie problema caracterului aşezării de la Cristeşti; a
fost un vicus militaris sau o aşezare civilă independentă de existenţa castrului.
Opinia că aşezarea de la Cristeşti reprezintă un vicus militar s-a păstrat până în 1928 când Aurel Filimon a
descoperit cele cinci cuptoare de ars ceramică şi "două vagoane" de material ceramic 6 . Începând de la această
dată, opinia unanimă a fost că la Cristeşti avem de-a face cu o aşezare tipică de olari, care produceau ceramică şi
materiale de construcţii destinate estului Daciei Superior.
Cu această interpretare au fost de acord Al. Ferenczi, C. Daicoviciu, Marton Roska, I. Paulovics, M. Macrea,
D. Protase etc.
În analiza caracterului vicusului de la Cristeşti am luat în dezbatere câteva aspecte care până acum nu au
tost discutate, sau nu au fost puse în legătură cu caracterul aşezării.
Planimetria aşezării nu a putut fi reconstituită în mod satisfăcător, dar cercetările arheologice au relevat
deopotrivă intensa locuire a aşezării şi organizarea ei în parametrii civilizaţiei romane.
În interiorul aşezării există zone cu două nivele de locuire amestecate cu foarte mult pietriş aluvionar şi
zone cu un singur strat de cultură romană. Locuinţele, în general, aveau o temelie sumară din piatră legată cu
mortar. Asemenea locuinţe au fost descoperite de D. Popescu 7, Andrei Zrinyi 8 şi Nicoleta Man9.
În malul Mureşului s-a descoperit un canal de scurgere amenajat din tuburi care se sprijineau pe un pat din
cărămizi, care a putut fi urmărit în interiorul aşezării pe o distanţă de aproximativ 30 m.
Tot în 1972, A. Zrinyi 10 a descoperit o clădire impunătoare care se întinde pe o suprafaţă de 1600 m2• La
această clădire, compusă din 16 încăperi au putut ti stabilite 4 faze de construcţie. Clădirea era prevăzută cu o
parte absidată, iar temelia era făcută dintr-un strat de prundiş de râu, consolidat cu var peste care s-a suprapus un
strat de bolovani de râu şi pietre dintr-o rocă de gresie, legate între ele, în fazele mai vechi cu lut, iar în fazele mai
recente cu mortar. Pardoseala din cinci încăperi era făcută din cocciopesto sub care se întindea instalaţia de
hypocaust. Pereţii erau făcuţi din paiantă, făţuiţi în interior cu o pastă de ipsos, iar apoi zugrăviţi în diferite culori.
Din această clădire (singura de acest gen descoperită la Cristeşti) s-a păstrat numai temelia, restul materialului
fiind probabil folosite la alte construcţii după dezafectarea ei.
Această clădire a fost interpretată până acum ca tiind o villa unui mare producător de ceramică. Dar această
interpretare rămâne în discuţie având în vedere că s-au găsit analogii clare cu unele terme ale castrelor auxiliare,
cea mai apropiată analogie fiind termele castrului de la Ilişua (informaţie D. Protase, C. Gaiu).
Oricum, suntem în situaţia de a discuta despre caracterul aşezării de la Cristeşti, exclusiv pe baza materialului
arheologic descoperit şi în lipsa localizării castrului.
În literatura română, noţiunea de vicus este asimilată cu noţiunea de sat, dar acest termen nu este folosit în
inscripţiile din Germania şi Raetia pentru a desemna un sat, ci un centru administrativ al unui teritoriu, o aşezare
cvasiurbană, ca aşezare pe marginea unei artere rutiere sau ca aşezare civilă a unui castru 11 •

6

7

8
9
10

11

A. Filimon, Cristeşti (SMgidava), Extras din RPAN, II-IV, Bucureşti 1940, p 2.
D. Popescu, op.cit., p 146.
A. Zrinyi, op.cit., p 101.
Săpături arheologice 1997, inedite.
A. Zrinyi, op.cit., p 93.
C.S. Sommer, Kastellvicus und Kastell. Untersuchungen zwn Zugi111111tel im Taunus und zu den Kastellvici in Obergeii11JIIJien und
Riitien, Fundberichte Baden- Wiirttemberg, 13, Stuttgart, 1988, p 657.
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O altă interpretare a noţiunii de vicus este aceea prin care vicusul reprezintă o aglomerare de edificii şi
locuitori pe teritoriul unei colonii sau a unui municipiu, care nu dispune de teritoriu propriu, dar beneficiază de o
organizare cvasimunicipală, cu magistri sau curatore şi un ordo decurionum 12
Vicusurile militare reprezintă o categorie aparte fiind situate în teritoriul militar al castrelor auxiliare.
Comandantul militar exercita o evidentă autoritate asupra vicusului şi de aceea el nu se bucura, în principiu de
autonomie juridică. Cu toate acestea, vicusul dispunea de autonomie administrativă, nu era administrat de către
militari. De multe ori un vicus secundar, cu caracter civil apărea în afara zonei militare".
Este cert faptul că pe lângă m~joritatea fortificaţiilor romane de lungă durată s-au dezvoltat vicusuri auxiliare,
al căror rol în viaţa regiunii, ca focar de răspândire a influenţei romane este deosebit de activ; deşi ca peste tot în
Imperiu, ponderea elementului civil, local sau venit, trebuie să ti fost mare.
Într-o provincie de graniţă este absolut explicabil ca un număr mare de colonişti să fie veterani şi descendenţi
ai acestora şi din rândurile acestora s-au ales magistraţii locali, în special la nivelul conducerii aşezărilor civile.
În Dacia au fost identificate până acum mai multe vicusuri militare, fără a se putea deocamdată reconstitui
în mod mulţumitor organizarea planimetrică a aşezărilor respective.
Aşezarea de la Cristeşti se întindea în imediata apropiere a drumului roman care venea de la Potaissa şi
urma cursului Mureşului până la Brâncoveneşti. Tot de-a lungul acestui drum a fost amplasat şi cimitirul aşezării,
dacă este să dăm crezare lui I. Paulovics, care susţine că în această zonă au fost descoperite monumentele tl.merare.
Din acest drum principal se desprind ea un drum secundar care se îndrepte spre râul Mureş (o porţiune a
acestui drum a fost descoperită în anul 1997 şi-1 traversa probabil pe un pod de lemn. Astfel teoria lui Orban este
pe deplin verificată, având în vedere şi descoperirile, din acest an, efectuate pe malul drept al Mureşului.
Principalele activităţi economice desfăşurate în orice vicus erau meşteşugurile, comerţul şi prestarea de
diferite servicii către armată. Însă, la Cristeşti, din cauza cantităţii imense de ceramică descoperită, precum şi a
prezenţei cuptoarelor de ars vase, în condiţiile în care aceste aşezări erau prea puţin cercetate, au condus la
concluzia eronată că această aşezare ar ti o aşezare tipică de olari. Din acest centru ceramic şi-a desfacut produsele
numai în estul Daciei Superior, în special în aşezările din jur: Iemut, Lechinţa, Cipău, Cuci, Brâncoveneşti, Tg.
Mureş-Cetate. Multe din categoriile ceramice confecţionate aici -ceramică barbotinată, sigilate locale au circulat
numai în perimetrul aşezării.
Prezenţa a numeroase unelte agricole din fier demonstrează practicarea agriculturii şi creşterea animalelor
pe terenul fertil din lunea Mureşului, deşi aprovizionarea cu cereale şi animale se realiza şi din aşczările mai mici
din jur: Lechinţa, Moreşti, Iemut, Sâncrai, Nazna, de care aşezarea de la Cristeşti era legată prin drum~! care
venea de la Potaissa. Nu este exclus ca acelaşi tip de relaţii să ti existat şi cu celelalte aşezări romane de pe cursul
superior al Mureşului, până în apropierea limesului.
Baza populaţiei o reprezenta familiile soldaţilor, ai căror copii formau şi baza pentru completarea efectivelor
din castru, dar şi peregrini care s-au ataşat unităţii militare prin interese economice. Tot în acest vicus s-au stabilit
şi o parte a veteranilor, cum a fost Bessus, posesorul diplomei din 158.
Vom încerca pe baza acestor date să stabilim, în măsura în care se poate, caracterul aşezării romane de la
Cristeşti. Dacă ar fi fost identificate pe teren urmele castrului, care a existat cu siguranţă, undeva în apropiere, ar
fi uşor de stabilit caracterul acestei aşezări, dacă a fost un vicus militaris sau un vicus civil.
Dacă clădirea descoperită în 1972 a reprezentat termele castrului auxiliar, atunci cu certitudine, aşezarea de
la Cristeşti reprezintă un vicus militaris situat pe teritoriul castrului auxiliar. În aceste vicusuri militare, comandantul
militar exercita o evidentă autoritate asupra aşezării şi de aceea nu se bucura, în principiu de autonomie juridică.
Din punct de vedere administrativ, vicusurile militare dispuneau de autonomie administrativăncare era civilă şi nu
militară.

12

Ibidem.

13

1. Piso, Le tenitoire de la Colonia SarmizegetuSII, în EphemNap, V, 1995, p 69.
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De multe ori, în afara zonei strategice apărea un vicus cu caracter civil. Dacă clădirea descoperită în 1972
nu reprezintă termele castru1ui, ci o clădire din interiorul aşezării, avem toate şansele ca aşezarea de la Cristeşti să
tie un vicus civil.
Totuşi repertoriul descoperirilor arheologice din aşezare (diplomă militară, altare votive şi monumente
funerare ridicate de cadre militare, cărămizi ştampilate) ne indică o legătură strânsă între viaţa castrului şi cea a
aşezării, ceea ce ne determină să înclinăm mai mult spre varianta unui vicus militaris.
Din punct de vedere administrativ, territoria celor 11 oraşe ale Daciei nu acoperă decât o parte a provinciei,
restul de pete albe de pe harta Daciei a fost structurat în civitates 14 • Incertitudinea cea mai mare este pentru estul
Daciei Superior, zonă întinsă lipsită de structuri urbane.
Un exemplu care se pretează la situaţia Daciei îl găsim în Brittania septentrională, unde specialiştii englezi
au propus pentru această zonă o administraţie concentrată în jurul vicusurilor militare -care în zonele mai puţin
dezvoltate- au jucat rolul unor centre administrative 15 •
Aplicând această ipoteză la cazul concret al zonei estice a Transilvaniei, unde aglomerările umane sunt
concentrate în jurul castre1or, deci a vicusurilor militare, această ipoteză apare ca tiind plauzibilă.
Din acest punct de vedere, vicusul de la Cristeşti reprezintă cea mai mare aşezare din estul Daci ei Superior,
cu o intensă viaţă economică şi cu multe elemente arhitectonice care definesc un centru protourban. În jurul
acestei aşezări gravitează o serie de aşezări mărunte cu caracter agrar, ceea ce ne sugerează că aşezarea a reprezentat
şi reşedinţa administrativă a unei civitas, care cuprindea cursul Mureşului până în apropierea limesului estic al
Daciei, unde această funcţie a fost exercitată de vicusul militar de la Brâncoveneşti, iar spre vest, teritoriul său de
competenţă administrativă se putea întinde până la Luduş sau Cipău de unde începea teritoriul oraşului Potaissa.

SOME ASPECTS LOOKING THE CHARACTER OF ROMAN SETTLEMENT OF
(Summary)

CRISTEŞTI

Firstly recorded in 1870, when are also mentioned the visible remains of a Roman road, the roman settlement
of Cristeşti bas always called the attention of the researchers through a great number of discoveries.
In the roman settlement of Cristeşti where discovered only surface dwellings, having stane foundations.
The most important construction investigated at Cristeşti is an imposing building, portioned in 16 rooms.
After a serious compare with another construction from Dacia, we conclude that construction night be the
termae of auxiliary camp. However, the kinds of discoveries from settlement (military diploma, funerary
inscriptions, tegular inscriptions) prove the links exist between the auxiliary camp and the vicus. These
considerations prove that roman settlement of Cristeşti is a military vicus. If the settlement was standing in
extraterriton'al of military camp, the settlement might bea secondary civilian settlement.
Because the roman settlement ofCristeşti is the largest settlement ofthe eastern part of Dacia Superior, we
can say that vicus was also a local administrative centre of a civitas.

14

Apropos de civitates en Dacie, în EphemNap, 1, 1991, p 59-67; R. Ardevan, Viaţa municipală i"n Dacia
1988, p 95-104; ldem, Cil,itas el Jicus d1111s la Dacie Romaine, în Actes du III Colloque RoUJJIII/10-Suisse,
Tulcea 1988, p 45-57.
C.S. Sommer, op.cit., p 628.
1.

Bogdan-Cătăniciu,

romană, Timişoara,
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Legăturile

Sfântului Ioan

Gură

de Aur

cu
tinuturile noastre daco-romane
Marius Dan DRĂGOI

Încă din timpul vieţii sale pământeşti Stăntul Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (398-407),
a avut legături directe cu strămoşii noştri de la Dunărea de Jos. În acea perioadă Biserica de la Tomis şi din restul

Scythiei era condusă de episcopul Teotim, scit de origine, adică daco-roman. Istoricul Sozomen ne relatează că
era educat în "filozofie", adică în învăţătura şi viaţa monahală şi că purta tot timpul plete ca semn al practicării
acestei filozofii, în înţeles duhovnicesc, al monahismului. Fericitul Ieronim ne informează că Teotim a fost un om
învăţat care scria opere sub formă de dialog, scurte şi comatice. Totodată era vestit datorită evlaviei şi sfinţeniei
vieţii sale 1•
Episcopul Teotim a fost bun prieten cu Sfântul Ioan Gură de Aur care l-a sprijinit pe acesta în intensa
activitate pastoral-misionară. Trebuie să spunem că pe lângă activitatea sa de scriitor bisericesc, Sfântul Teotim a
desfăşurat ca episcop de Tomis o deosebită activitate misionară în Scythia Minor sau Dacia Pontică. În timpul
său, cum ne relatează istoricul bizantin Iordanes, au năvălit la Dunărea de Jos neamul huni lor «gens omni feroci tate
atrociom - «neam mai crud decât orice sălbăticie», care făceau dese incursiuni de pradă nu numai în provincia
Scythia Minor, dar şi în celelalte ţinuturi sud-dunărene, pricinuind populaţiei suferinţe de nedescris 2•
În misionarismul său Tcotim a avut un sprijin deosebit din partea arhipăstorului Ioan Gură de Aur, care a
trimis în jurul anului 399 misionari din Bizanţ, cu siguranţă şi datorită solicitărilor lui Teotim, pentru «sciţii
nomazi de la Dunăre», prin care trebuie să înţelegem desigur popoarele migratoare de la Dunăre din acea perioadă,
goţii şi bunii. În ciuda sălbăticiei de care au dat dovadă bunii, Teotim a reuşit să se impună în faţa cruzimii lor, prin
blândeţe, prin evlavia şi virtuţile sale, prin facerile sale de bine, aşa încât aceşti barbari 1-au numit "Dumnezeul
rom ani lor":1•
Teotim l-a preţuit în mod deosebit pc Ioan Hrisostom menţinând toată viaţa strânsele legături de prietenie
cu acest inegalabil arhipăstor. Ataşamentul episcopului Teotim faţă de Hrisostom se poate ohserva în mai multe
episoade din perioada scurtei păstorii a Sfântului Ioan. De pildă, în anul400, at1ăm că episcopul tomitan a participat
la un Sinod local de la Constantinopol, prezidat de Sfântul Ioan Gură de Aur, în care cei 22 de episcopi au
condamnat pe episcopul simoniac Antim al Efesului4•

1

1

4

E. Nagiu, Teotim, episcop de Tomis, în "Revista istorică", XXXI ( 1945), p.167-171; Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Sciiitoii biseiiceşti
din epoca str;iromânii, Bucureşti, 1979, p.185, 307; Idem, lnsenmări asupra lui Teot1i11 de Tomis, în "Glasul Bisericii", XVI ( 1957),
nr.1, p.47; Idem, Scriit01i teologi in Scythia Min01; în voi. "De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină,
Galali. 1977, p.76; Prof. Dr. Emilian Popescu, Martiri şi Slin,ti in Dobrogea(/). Sfântul Theot1i11 1 (episcop) (circa390-407), în
"Studii Teologice", XLI ( 1989), nrJ, p.61; Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Sfântul Teotim, episcop de Tomis (390?-407?), în voi.
"Actele martirice", Bucureşti, 1997, p.338-340.
Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, art.cit., pJ44-345.
Ibidem; Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti... , p.186-187; Idem, fnsenmiiri asupra lui Teotim de Tomis, în rev.cit.,
p.46-47; Prof. Dr. Emilian Popescu, art.cit., p.62; ldem, Sflintul Ioan Hrisostomul şi misiunea creştinii in Crimeea şi la Dunărea de
.Jos, in "Teologic şi Via!ii", II (LXVIII)- 1992, nr.ll-12, p.26-27.
Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, art.cit., pJ46; Aurel Jivi, Sflintul Ioan Hrisostom ail1ipiistor la Constantinopol, în "Mitropolia
Banatului", XIX ( 1969), ru-.4-6, p.229; Prof.Dr. Emilian Popescu, Martiri şi Sfin,ti În Dobrogea ... , în rcv.cit., p.63.
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Teotim a fost aproape de prietenul său şi i-a luat apărarea, inclusiv în Sinodul de la Stejar, din anul403, în
faţa învinuirilor nedrepte aduse de către patriarhul Teofil al Alexandriei, împreună cu alţi arhierei sprijiniţi de
împărăteasa Eudoxia, soţia împăratului Arcadie (395-408), adversara marelui patriarh. Printre alte acuzaţii Ioan
era învinuit şi de origenism, datorită faptului că i-a găzduit pe "Fraţii Lungi", izgoniţi de către Teofil din Egipt 5.
În textul latin din Acta Sanctorum Apn1is, ni se precizează următoarele: «A înflorit [Teotim] în timpul
împăratului Arcadiu, cel ce a luat parte la sinodul din Constantinopol [403] şi a stat de partea Sfântului Ioan
Hrisostom, la care s-a discutat despre nimicirea scrierilor lui Origen. În această chestiune, el a fost de părere că nu
trebuie nimicite lucrările lui Origen, în care el expune dreapta credinţă.» 6 •
Într-adevăr, Teotim nu s-a raliat cu episcopii, în fruntea cărora s-a atlat Epifanie de Salamina, care cereau
condamnarea scrierilor lui Origen 7. Istoricul Socrate ne relatează faptul că Teotim 1-a înfruntat pe Epifanie astfel:
«Eu nu vreau să necinstesc pe acela care a adormit de mult în chip frumos şi nu îndrăznesc să săvârşesc o blasfemie,
condamnând lucruri pe care cei dinaintea noastră nu le-au înlăturat, mai ales că ştiu că în cărţile lui Origen nu se
află nici o învăţătură rea>>. Zicând acestea, scoase o carte a lui Origen şi începu să citească, arătând învăţăturile
bisericeşti ale acestuia. Apoi a adăugat zicând: «Cei ce insultă acestea uită că insultă chiar acele lucruri (adică
texte sacre ale Sfintei Scripturi), despre care tratează aceste cărţi. Aceasta a răspuns Teotim, bărbat foarte strălucit
prin cucernicia şi sfinţenia vieţii sale, lui Epifanie» 8•
Din această intervenţie în favoarea lui Origen nu se poate conchide că Teotim era origenist. Presupunem că
acesta aprecia pe Origen aşa cum 1-a apreciat Sfântul Ioan Gură de Aur sau puţin mai înainte Părinţii Capadocieni
Vasile cel Mare şi Grigorie de Nazians, care culeseseră şi publicaseră prima Filocalie, adică prima colecţie de
texte patristice despre desăvârşire, din scrierile lui Origen. Aceştia nu au împărtăşit toate ideile teologice ale
didascalului alexandrin aşa cum nici Teotim n-a făcut acest lucru. Că Teotim n-a fost origenist propriu-zis, o
dovedeşte faptul că el n-a fost condamnat la nici un sinod local sau ecumenic9, ci s-a impus în lumea creştină ca un
"bărbat foarte strălucit prin cucernicia şi sfinţenia vieţii sale", ceea ce arată prestigiul deosebit de care se bucura
episcopul tomitan în cercurile teologice şi bisericeşti bizantine din acea vreme 10 •
Nu ştim când şi-a dat obştescul sf'arşit, dar, după toată probabilitatea, el a murit înainte de 407, când a
încetat din viaţă marele său prieten, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru curăţia şi sfinţenia vieţii sale, episcopul
Teotim de Tomis a fost trecut în rândul sfinţilor, iar pomenirea sa se face de către Biserica Ortodoxă în fiecare an
la 20 aprilie 11 •
Sfântul Teotim este printre cei dintâi geto-daci, numiţi atunci "sciţi", care leagă strâns pe arhipăstorul din
Constantinopol, Hrisostom, de ţinuturile Daciei Pontice şi ale întregii Dacii, determinându-1, poate, să trimită
misionari la noi, aşa cum predecesorul său, episcopul Bretanion primise colaborare şi misionari din Capadocia
prin purtarea de grijă a Sfântului Vasile cel Mare 12 •
Un alt mare teolog din ţinuturile noastre, prieten şi colaborator al Sfântului Ioan Gură de Aur a fost "scitul"
(daco-romanul) Ioan Casian. S-a născut în Scythia Minor (Dobrogea) 13 , în jurul anului 360, la Cassian (Casimcea

Pr. Praf. Dr. Ioan Rămureanu, llit.cit., p.346-347; Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti... , p.l87-l88; Pr. Prof. Dr.
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.I, Bucureşti, 1991, p.l46; Ioan Vasile Leb, Bisericii şi impliclll'C. Studii
privind istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2000, p.8.
6
Baronius, Notne nd XX Aprilis, în "Annalibus ad an. 402, n.IO et Il", în "Acta Sanctorum Aprilis", t.II (XI), p.754, apud Pr. Prof.
Dr. Ioan Rămureanu, IIIt.cit., p.347.
7
Prof. Dr. Emilian Popescu, Martiri şi sfin,ti în Dobrogea ... , în rev. cit., p.63.
8 Socrate, Istoria bisericească, VI, 12, P.G., 67, col.70l B, apud. Pr.Prof. Dr. Ioan G. Coman, op.cit., p.l88; Pr. Prof. Dr. Ioan
Rămureanu, Mt.cit., p.348.
9
Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, lnsemniiri asupra lui Teotim de Tomis, în rev. cit., p.47-48, ldem, Scni'tori bisericeşti... , p.l89-l90.
10 Prof. Dr. Emilian Popescu, Martiri şi Sfin,ti în Dobrogea ... , în rev. cit., p.64.
11
Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Mt.cit., p.349.
12 Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Smi'tori bisericeşti... , p.l94-l95.
13 Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, "Sc~tii" !oiiD Cnsinn şi Dionisie cel Mic şi legăturn lor cu lumen mediternne1111ă, în "Studii Teologice",
XXVII ( 1975), nrJ-4, p.l89; Idem, Scriitori teologic în Scythin Minor, în voi. "De la Dunăre ... ", p.65; Idem, Scriitori bisericeşti... ,
1
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de astăzi) 14 . În copilărie a primit o educaţie aleasă într-unul din centrele de pe ţărmul apusean al Pontului Euxin,
iar apoi s-a închinoviat într-o mănăstire din aceste ţinuturi 15 .
În jurul anului 380, împreună cu prietenul său mai în vârstă, Gherman, a plecat în Palestina unde s-a stabilit
la una dintre mănăstirile din jurul Betleemului, aproape de peştera în care se născuse Mântuitorul Hristos 16 . La
mijlocul anilor 380-390, Gherman şi Casian au părăsit Betleemul şi s-au îndreptat spre Egipt, patria clasică a
vieţii monahale, unde au intrat în legătură cu părinţi şi anahoreţi faimoşi 17 •
După mai bine de 15 ani, prin anii 399-400, Casian şi Gherman, au părăsit Egiptul şi au venit la
Constantinopol, unde era patriarh Ioan Gură de Aur 18 • Aici au fost primiţi cu mare căldură de către Hrisostom,
care i-a introdus în cler, pe Casian l-a hirotonit întru diacon, iar pe Gherman întru preot 19 • Datorită virtuţilor
deosebite, aceştia au reuşit să atragă atenţia Sfântului Ioan Gură de Aur care i-a birotonit, bine ştiind cât de
exigent era marele patriarh în problema hirotonirii şi comportării clerului. Totodată Casian a fost numit şi păzitor
al averii Marei Biserici din capitala imperială. Presupunem că încrederea pe care a acordat-o Sfântul Ioan lui
Casian se datorează şi contactelor oficiale ale episcopiei de Tomis cu arhiepiscopul de Constantinopol, al cărui
sinod avea printre membrii săi şi pc episcopii din Scythia Minor20•
Ioan Casian şi Gherman vor rămâne lângă Sfântul Ioan Gură de Aur până în anul404, asistând şi participând
împreună cu credincioşii din Constantinopol, la drama ilustrului arhipăstor. Palladiu ne informează că la sinodul
din 403 de la Stejar, Gherman a făcut parte din delegaţia Bisericii de la Constantinopol. După aşa-zisa judecare a
S;tăntului Ioan Hrisostom, decretul împăratului Arcadie din 404, i-a obligat pe Sfinţii Casian şi Gherman să se
repatrieze. În această situaţie au mai primit însărcinarea de a prezenta papei de la Roma apelul Bisericii din
Constantinopol, care apăra pe Stăntul Ioan de calomniile patriarhului Teotil şi a altor acuzatori 21 •
În 405, Casian şi Gherman, au ajuns la Roma, unde au prezentat Papei Inocenţiu I Scrisoarea credincioşilor
elin Constantinopol, care îl rugau să intervină pentru a se r~judeca procesul arhiepiscopului de Constantinopol.
Episcopul roman a promis că se va interesa de problemă, dar eforturile sale au rămas fără rezultat. După şederea
lor la Roma, nu mai avem nici o ştire referitoare la Gherman. Despre Casian ştim că a plecat la Marsilia, unde în
jurul anului 415 a întemeiat două mănăstiri, una de călugări şi alta de călugăriţe 22 •
În anul 430, odată cu alcătuirea lucrării Despre fntruparea Domnului contra lui Nestorie, Ioan Casian se
&dresa în această carte credincioşilor din Constantinopol, astfel: "Aduceţi-vă aminte de vechii noştri învăţători şi
preoţi ... de Ioan [Gură de Aur] cel minunat întru credinţă şi nevinovăţie, de Ioan zic, acel Ioan care prin asemănare
cu Ioan evanghelistul, discipolul lui Iisus, a dormit întotdeauna la pieptul şi în dragostea Domnului ... Aduceţi-vă
aminte întotdeauna de învăţătorul şi educatorul vostru, la sânul şi îmbrăţişarea căruia aţi crescut, care a fost
învăţătorul comun al meu şi al vostru, căruia îi suntem discipoli şi aşezământ. Citi ţi-i scrierile, păstraţi-i învăţăturile,
îmbrătişati-i credinta şi meritele ... "23 •
' '
'
Petrecerea a cinci ani în pr~jma Sfântului Ioan Hrisostom i-au lărgit lui Casian orizontul Întrupării. "Prin
cuvântul şi viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur a putut să filtreze mai bine filosofia Părinţilor pustiului, a înţeles mai

p.217-220; Nicolae Chiţescu, Studiu introduc/Îl~ în voi. "Sîantul Ioan Casian. Scrieri alese. Aşezămintele mânăstireşli şi convorbiri
57, Colecţia Părinţi şi scriitori bisericeşti, Bucureşti, 1990, p.32-38; Ioan Vasile Leb, op.cit., p.J O; Columba Stewart,
Cassilll1 Monahul. lm'iifiitura ascetico-misticii, trad. diac. Ioan I. Ică jr. şi Cristian Pop, Editura Deisis, Sibiu, 2000, p.35.
Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, op.cit., p.220.; Nicolae Chiţescu, Studiu introductiv... , p.36-37; Ioan Vasile Leb, op.cit., p.JO.
Ioan Vasile Leb, op.cit., p.lO.
Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, op.cit., p.221, Columba Stewart, op.cit., p.35.
lb1dem.
Columba Stewart, op.cit., p.45.
Nicolae Chiţescu, Studiu introductiv... , p.46; Colmba Stewart, op.cit., p.46.
Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, op.cit., p.223; Idem, "Sc~tii" /oll/1 Casian ii Dionisie cel Mic ... , în rev.cit., p.l94.
Nicolae Chiţescu, Studiu introductiv... , p.46.
Pr. Prof. Ioan G. Coman, op.cil., p.223-224; ldem, "Sc4ii" Ioan Casilll1 ii Dionisie cel Mic ... , în rev.cit., p.l94.
Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese. Despre întruparea Donmulw; Colecţia Părinţi şi scriitori bisericeşti, vol.57, traducere de Prof.
David Popescu, XXXI, 4 şi 5, p.882.
duhovniceşti",
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bine ideologia şi scopul erezii lor din vremea sa ... şi mai ales, a putut să-şi formeze o concepţie umanistă de
primul ordin. Spiritul său practic, care îi venea din originea sa latină, sau din romanismul Sciţiei Minor, se întâlnise
cu spiritul evanghelic, larg şi practic şi mai ales cu dragostea lui Ioan Gură de Aur" 24 .
Legăturile noastre cu marele arhipăstor al Constantinopolului au continuat de-a lungul veacurilor. Ca dovadă,
cele dintâi scrieri patristice care s-au ivit în graiul românesc sunt cele ale lui popa Grigorie din Măhaci, la anul
1550, 25 iar în slovă tipărită avem în 1691 cartea Mărgăritarele Sfăntului Ioan Zlataoust, tradusă din greceşte de
fraţii Şerban şi Radu Greceanu, apoi retipărită în anii 1746 şi 1872. 26 Iarăşi, nu este lipsit de însemnătate nici
faptul că prima tălmăcire în româneşte a unei cărţi de slujbă bisericească a fost ''Liturghia Sfântului Ioan Gură de
Aur" tipărită de către diaconul Coresi, la Braşov, în anul1570Y De altfel, scrierile Sfântului Ioan Hrisostom au
avut o largă răspândire în Biserica românească, începând din veacul XVI şi până azi. În această perioadă de peste
400 de ani, s-au tradus şi s-au tipărit multe dintre lucrările acestui mare corifeu al Bisericii răsăritene.
O dovadă deosebită despre înrâurirea pe care a avut-o Sfântul Ioan Gură de Aur, alături de ceilalţi doi mari
ierarhi, Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul, asupra evlaviei strămoşilor noştri, este mulţimea de biserici construite
întru pomenirea lor, culminând cu ctitoria voievodului Vasile Lupu, biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, ctitorită
între anii 1634-1635. Dintre bisericile care au ocrotitor pe Sfântul Ioan Gură de Aur menţionăm vechea mănăstire
din Ocnele Mari-Vâlcea ( 1597), bisericile parohiale din Iaşi (1683); Avereşti-Roman ( 1793), Ceratul-Dolj ( 1824),
Ursaţ-Go~j (1847); Corneşti-Gorj (1885); Lazurile-Go~j (sec.XIX); Poşta-Tulcea (1894) etc. 28
În acelaşi duh al evlaviei creştine faţă de marele Hrisostom la Episcopia Romanului se păstrează până
astăzi un felon, care după o tradiţie destul de veche, se spune că ar ti fost al Stăntului Ioan Gură de Aur 29 . Din
însemnările lui Paul de Alep aflăm că în toamna anului 1653, Patriarhul Antiohiei Macaric al III-lea Zaim ( 16471672), în perioada călătoriei făcută în Ţările Române (1653-1658), a poposit în Moldova la Roman. 3°Cu această
ocazie însoţitorul patriarhului, arhidiaconul Paul de Alep, în descrierea călătoriei, arată că atunci când au luat
parte la prăznuirea Sfântului Ioan Gură de Aur, pe 13 noiembrie: "Episcopul titular·11 s-a îmbrăcat cu felonul
Sfântului Ioan Gură de Aur zis «polistavriom>32, aşa cum îl îmbrăca în fiecare an la slujba de ziua sărbătoririi
stăntului. Patriarhii de al Constantinopol trimiseseră acest felon în dar lui Ştefan voievod cel vechi şi acesta 1-a
tăcut danie episcopului amintit 33 în mănăstirea cea mare a Sf. Paraschiva".-14
Episcopul Melchisedec Ştefănescu, îl reproduce într-o stampă litografică şi îl descrie astfel: «Acest odor
preţios ... se păstrează până azi la Episcopie. Este aşezat într-o cutie de sticlă, pecetluită. Nu s-a păstrat însă nici
un document istoric despre originea lui, afară de ceea ce ne spune arhidiaconul Pavel. .. La partea de sus felonul
are formă triunghiulară. Amândouă laturele, cea dinainte şi cea din dărăpt au aceeaşi lungime de doi coţi şi

14

Pr. Prof. Ioan G. Coman, "ScJ/ii" Ioan Cnsinn fi Dionisie... , p.194.
B.P. Haşdeu. Cuvenle den bătrâni, Bucureşti, 1878, p.78-82; Pr.Prof. Gheorghe l. Moisescu, Sfintii Trei Iernrbi in Biserica
Românensc;i, în ''Ortodoxia", XII (1960), nr.1, p.22.
16
Pr.Prof. Gh.l. Moisescu, nrt.cit., p.22. Trebuie să men!ionăm că cel mai vechi manuscris slavon cunoscut în !ara noastră cuprinde
Miirgăritnrcle Sfftntului Ioan Gură de Aur. Provine de la Mănăstirea Neam! şi este datat din anul1443. Cf. P.P. Panaitescu, Manuscrisele
sin ve din Biblioteca Academiei R.P.R., I, Bucureşti, 1959, p.168-171, nr.136.
17 N. Sulică, O nouă publicn,lie romiÎnenscă din secolul ni XVI-Ien: Liturgbierul dinconului Coresi tipărit in BrnfOI' in JJ70, Târgu
Mureş, 1927; Pr.Prof. Gh.l. Moisescu, nrt.cit., p.20-21.
18
Pr.Prof. Gh.l. Moisescu, nrt.cit., p.13-17.
19
Ibidem, p.19.
30 Drd. Constantin Mosor, Călătoria Pntrinrhului MncRiie ni Antiohiei in Ţiirile Române fi importnn/11 ci pentru Istoria Biseiicii
Romăne, în "Glasul Bisericii", XXXI (1972), nr.1-2; Drd. Al. Găină, Pnul din Alep despre Biserica Ortodoxă din Moldol'll, în
''Mitropolia Moldovei şi Sucevei", LI! (1976), nr.7-8, p.494.
li Anastasie al III-lea al Romanului (1651-1657).
31 De la termenul grec: polistauro V = cu multe cruci, înfiorat, omat.
33
Acest felon nu se găseşte printre obiectele de artă rămase din vremea lui Ştefan cel Mare, cuprinse în Reperloriulmonumentelor fi
obiectelor de nrtă din timpul Ştefan cel Mnre, Bucureşti, 1958.
34
Ciiliitori străini despre Ţările Române, voi. VI, Editura ştiin!ifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, p.42.
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jumătate; iară lărgimea poalelor este de patru coţi şi un rup.

La partea de sus are o deschizătură rotundă, împregiurul
grumazului, garnită cu un chenariu de tir cusut cu măiestrie şi două găitane roşii de încheiat. De la deschizătura
grumazului se lasă în jos o spintecătură până la poale, garnită de amândouă laturile cu un chenariu de tir galben,
lat de un deget; amândouă dinaintele se împreună cu nasturi de aur. Poalele împrejur sunt garnite cu chenare de
aceeaşi formă, ca şi cel de la grumaz. Faţa este formată din cusături cu mătase şi fir bun în trei culori: roşu, verde
şi albastru. Câmpul îl formează o materie subţire de mătase, având sub ea de bază o pânză de fuior, de care sunt
prinse cusăturile. Materia însă acea subţire timpul a distrus-o, încât astăzi cusăturile stau numai pe pânză.
Omamentele cusute nu sunt alta decât două feluri de cruci, cusute, cu multă proporţie şi eleganţă. În partea
deasupra spinării are un ornament cusut, în formă rotundă, înconjurat cu chenariu de aur şi cu mărgăritare, la
mijloc reprezintă chipul Mântuitorului binecuvântând)) 35 .
Părticele din moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur se păstrează astăzi la Mănăstirea Tismana, catedrala
episcopală din Galaţi şi în paraclisul Palatului Patriarhal din Bucureşti. ·

Js

Cronica RomlllluiUJ; Roman, 1874-1875, p.269; Pr. Prof. Gh.l. Moisescu, ari. cit., p.l9.
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Cahle cu cavaler
în
turnir descoperite la

Bistriţa

Vasile MIZGAN

Cercetările

arheologice efectuate la Bistriţa în ultima perioadă au dus, printre altele, la descoperirea unor
cahle decora te cu cavaler în turnir 1• După cum se ştie, prototipul sobelor din cahle având în compoziţia lor piese
decorate cu cavaler în turnir, la constituit soba construită la curtea regală de la Buda, din ordinul regelui Ladislau
al V-lea Postumul, în perioada cuprinsă între anii 1454-14572• Acest model a influenţat majoritatea atelierelor
medievale central şi sud-est europene, modalităţile de difuzare fiind diferite 3.
La stărşitul secolului al XV-lea şi la începutul secolului al XVI-lea, numeroşi meşteri ceramişti au reînnoit
câteva dintre elementele sobei cu cavaleri. Mergând până la detaliu, datorită preluării repetate a modelului, cahle le
din această perioadă s-au îndepărtat sensibil de modelul original, după cum este şi cazul pieselor descoperite la
Bistriţa. Acest fapt ţine, după părerea noastră, de două motive mai importante: 1) calitatea copiilor după soba cu
cavaleri de la Buda a fost în funcţie de talentul fiecărui meşter şi de posibilităţile lui tehnice; 2) anacronismul
decorului gotic odată cu pătrunderea unui nou gust specific perioadei renaşterii.
Această stare de fapt este extrem de bine surprinsă de numărul mare de variante al cahlelor decorate cu
cavaleri în turnir descoperite cu prilejul diferitelor cercetări arheologice. Din punct de vedere geografic (fig.9),
aceste piese sunt cel mai des întâlnite în Transilvania4 şi Moldova5, în Ţara Românească ele fiind semnalate abia
pe parcursul secolului al XVII-lea6. Pentru primele două provincii istorice, autoarele cercetărilor au încercat şi
realizarea unor tipologii ale cahlelor decorate cu cavaler în turnir. În cazul Moldovei, acestea au fost clasiticate în
funcţie de armamentul cavalerului 7, iar pentru Transilvania s-a ţinut cont de decorul arhitectonic. Asupra acesteia
din urmă vom reveni, pe larg, mai jos, în momentul în care vom încerca să încadrăm şi piesele care fac obiectul
studiului nostru.

au fost conduse de către domnul dr. Corneliu Gaiu de la Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud, căruia îi mulţumim, şi pe
cale, pentru că ne-a oferit spre publicare cele două piese.
P. Voit, 1. Holl, AncienscMreauxdepoelehongrois, Budapest, 1963, p.18-19.
3
Astfel, asemenea sobe au mai fost descoperite la Vise grad, Nyek, dar şi la numeroşi seniori (episcopul de Pecs, arhiepiscopul de
Esztergom) din anturajul regelui mai sus amintit, cărora li le-a putut oferi sub fonna unui cadou (P. Voit, 1. Holl, op.cit., p.19).
Această influenţă a fost facilitată şi de faptul că o sobă ridicată de meşterii regali în castelul unui senior din provincie, constituia o
sutsă de inspiraţiei pentru arti7..anii locali care, de altfel, nu aveau nici o relaţie cu atelierele de la curte. Pe de altă parte, pentru a-şi
îmbogăţi colecţia de modele, meşterii locali puteau copia piesă cu piesă sobele produse de către atelierele regale.
4
A se vedea în acest sens Dana Marcu, Cahle medievale din Transilvania. Secolele XIII-XVII, Teză de doctorat, Cluj-Napoca, 1998,
p.l01-105; V. Eskenazy, A.A. Rusu, Cahle cu CIIJ'IIler în turnir din cetatea cnezială dela Măliiieşti, în Sargeţia, p.lll-117.
5 Problema este cel mai bine dezbătută de către Paraschiva Victoria-Batariuc în studiul intitulat Cahle din secolul al XV-lea decorate
cu scene inspirate din via,ta cavalerească, în SUCEAVA, XIII-XIV, 1986-1987, şi în lucrarea Cahle din Moldova medievală. Secolele
XIV-XVII, Suceava, 1999.
6
Din acest spaţiu se cunoaşte deocamdată doar o singură piesă publicată de către Maria-Venera Rădulescu, Cahle decora te cu scene
de turnir din colec,tia Muzeului Na,tional de Istorie a României, AM, III, 2000, fig. 4.b. degradarea motivului decorativ este extrem
de evidentă, din el mai păstrându-se doar ideea de turnir.
1
Paraschiva Victoria-Batariuc propune patru tipuri de cahle cu cavaler în turnir, în decor gotic: a) variMta cu scutul plin; b) variMta
cu coif cu panaş masiv; c) varianta cu coif cu panaş cilndric; d) l'luianta cu cască Cela ta şi buzdugan (Cahle din secolul al XV-lea
decorate cu scene inspirate din via,ta cavalerească, în SUCEAVA, XIII-XIV, 1986-1987, fig. 1-2, pag. 147-148).
1
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Revenind la cahlele cu cavaler în turnir de la Bistriţa, trebuie să precizăm de la bun început că avem de-a
face cu două piese distincte, inedite, pe care le vom prezenta în ordinea descoperirii lor.
Prima cahlă a fost descoperită in anul 1997 la locuinţa nr. 24 din ansamblul Sugălete. Sondajul arheologic
a fost impus de lucrările de restaurare de la obiectivul mai sus amintit. Piesa este o cahlă-placă, păstrată fragmentar,
nesmălţuită, realizată dintr-o pastă fină, foarte bine arsă la roşu şi decorată cu un cavaler în turnir având în fundal
o cetate cu un bastion circular. Urmele de funingine de pe suprafaţa ei posterioară demonstrează foarte clar faptul
că a fost folosită într-o sobă.
Şansa noastră în reconstituirea grafică (in proporţie de 75%) a cahlei, a fost descoperirea unei analogii
perfecte la Suceava, tot intr-o locuinţă de orăşean, (în zona Curţii Domneşti) 8 , la fel ca şi la Bistriţa. Decorul
piesei se compune din doi regiştri. Astfel, în registrul superior avem cavalerul reprezentat în mişcare spre stânga
şi echipat în armură completă. Pe cap are o cască de tip Cela ta cu viziera ridicată. Pieptul este protejat de un scut
tăiat drept în marginea inferioară şi semicircular in cea inferioară. În câmpul central al acestuia avem figurat un
blazon format din trei benzi orizontale. Frâu! calului este ţinut în mâna stângă, apărată de o mănuşă, în timp ce în
mâna dreaptă ţine o lance lungă cu vârful tocit. Trăsăturile calului, uşor cabrat şi cu pănaş in vârful capului, sunt
extrem de atent redate, fiind bine proporţionate. De asemenea se pune accent foarte mare şi pe harnaşament, care
este vizibil în toate componentele sale: căpăstrul, zăbala, frâu! şi şaua.
Registrul inferior al cahlei a fost reconstituit cu ajutorul analogiei de la Suceava şi este compus dintr-o
cetate de plan rectangular cu un bastion circular. De la cele două ferestre ale cetăţii privesc spre cavaler două
personaje. Zidurile turnului sunt străpunse de ferestre iar acoperişul este crenelat (fig.4).
Cea de-a doua cahlă cu cavaler în turnir (fig.5) a fost descoperită în iulie 2001 în zona Palatului de Justiţie
(vechea zonă a atelierelor meşteşugăreşti medievale). Piesa este tot o cahlă placă de formă dreptunghiulară (L =
32 cm, 1 = 23,5 cm), de data aceasta recuperată în întregime. Întreaga cahlă este acoperită cu un smalţ verdegălbui şi a fost realizată dintr-o pastă de calitate superioară foarte bine arsă la roşu. Urmele de funingine de pe
spatele acesteia demonstrează faptul că a făcut parte din corpul unei sobe.
Însă, ceea ce atrage atenţia în mod deosebit la această piesă este decorul vegetal în care a fost plasat
cavalerul. Acesta din urmă este reprezentat în turnir, fiind echipat în armură completă, şi, în comparaţie cu cealaltă
piesă, diferă în anumite puncte. În primul rând, cavalerul este redat în mişcare spre dreapta, şi nu spre stânga, cum
este celălaW De asemenea, pe cap are un coif cu viziera in formă de cioc (mult mai aproape de prototipul de la
Buda, in această privinţă), şi nu o cască de tip Ce/ata. În ceea ce priveşte armamentul cavalerului, este de remarcat ·
lipsa scutului. Lancea este ţinută în mâna stângă, iar dreapta este ocupată cu frâu!. Dimensiunile calului (aflat în
mişcare spre dreapta) la fel ca şi la prima cahlă, sunt extrem de bine proporţionate. Se remarcă de asemenea
minuţiozitatea meşterului care a fost foarte atent în redarea tuturor detaliilor: componentele armurii, cămaşa de
zale, şaua, scăriţa de şa, decorul de pe piesele de harnaşament ale calului.
În ceea ce priveşte datarea cahlelor de la Bistriţa, situaţia este puţin mai delicată, contextul arheologic în
care acestea au apărut nefiind deloc concludent. Dar să le luăm pe rând. Mai întâi trebuie să reamintim faptul că
prima piesă a fost descoperită la casa nr. 24 din Piaţa Centrală (ansamblul Sugălete), la baza zidului dintre incăperea
de la stradă şi cel de-al doilea spaţiu locuibil. Din păcate, pentru piesa noastră nu a existat un nivel arheologic
compact, actuala construcţie fiind ridicată într-o perioadă mai târzie (secolul al XVIII-lea). Acesta este şi motivul
pentru care cahla constituie singura atestare a prezenţei unei construcţii anterioare secolului al XVIII-lea pe acest
lot. Din această cauză vom recurge din nou la analogii.
Mai întâi trebuie să amintim că la casa nr. 22, tot din cuprinsul ansamblului Sugălete, unde este amplasată
şi locuinţa nr. 24, au mai fost descoperite, în urma cercetărilor arheologice, o serie de cahle decorate, de data

8
9

Paraschiva Victoria-Batariuc, Cahle descoperite i'nlocuin,te de oriişeni la Suceava, AM, 1, 1996, fig. 14/1.
De fapt, în corpul sobei cahlele cu cavaler erau aşezate câte două, fa!ă în fa!ă (un cavaler aflat în mişcare spre dreapta, iar celălalt
spre stânga), pentru a putea fi cât mai bine sugerată ideea de turnir.
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aceasta, cu scene inspirate din Noul Testament (Buna Vestirt; Închinarea magilor, Iisus şi Saman'teana, Învierea
etc.) şi datate la sîarşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea 10 . Asemănările calitative superioare
dintre cablele descoperite în cele două locuinţe (nr. 22 şi nr. 24), ne îndeamnă să presupunem că toate aceste piese
sunt produse, probabil, de către atelierul aceluiaşi meşter, şi, că, totodată, au funcţionat în aceeaşi perioadă în
corpul unor sobe.
A doua analogie, la care am mai făcut apel pe parcursul acestui studiu, vine tot dintr-o locuinţă de orăşean
descoperită în zona Curţii Domneşti de la Suceava (tig.8/b ). Piesa a fost datată la sîarşitul secolului al XV-lea sau
în primele decenii ale secolului următor 11 • Asemănările dintre cele două piese, în ceea ce priveşte decorul, nu pot
fi puse la îndoială. În schimb, diferenţele tehnice sunt evidente, calitatea reliefului imprimat al cahlei de la Bistriţa
fiind net superioară celei de la Suceava 12 • Ori, prin aceasta, s-au rezolvat două probleme. În primul rând, cahla cu
cavaler în turnir de la Bistriţa poate fi datată fără nici o îndoială chiar în ultimul sfert al secolului al XV-lea. În al
doilea rând, se pare că s-a făcut un prim pas, extrem de important, în lămurirea problemei referitoare la circulaţia
modelelor şi tiparelor pentru cahle, dinspre Transilvania (Bistriţa, în cazul nostru) înspre Moldova (Suceava), şi
nu invers, cum susţine o parte a istoriografiei noastre 13 •
Datarea celei de-a doua piese, descoperite în zona Palatului de Justiţie, este şi mai dificilă. Cabla a fost
scoasă cu excavatorul şi predată la Muzeul Judeţean de către un muncitor, astfel încât nici nu se mai poate pune
problema vreunui context stratigrafic. După mărturiile acestuia (în măsura în care ne putem baza pe ele), se pare
că în perimetrul respectiv nu a mai fost descoperit nici un alt material arheologic. Mai trebuie însă precizat faptul
că în aceeaşi zonă a Palatului de Justiţie au fost descoperite patru cuptoare medievale de ars ceramică din care au
fost recuperate cantităţi foarte mari de ceramică de uz comun (însă nici un alt fragment de cahlă). Într-unul dintre
cuptoare a fost descoperită şi o monedă despre care, din păcate, la ora actuală, nu avem nici o informaţie.
Singura modalitate de datare pare a ti, cel puţin deocamdată , armura cavalerului care se poate încadra la
sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea15 .
Deocamdată, pentru Transilvania, nu mai avem semnalate asemenea piese cu decorul descris mai sus (cea
de-a doua piesă se pare că nu există nici în Moldova). Însă, pentru a avea o imagine cât mai concludentă asupra
ceea ce a însemnat evoluţia cahlei cu cavaler în Transilvania, şi locul pe care îl ocupă piesele de la Bistriţa în
cadrul acesteia, vom prezenta în continuare tipologia (în care vom include şi piesele noastre) propusă de către
Dana Marcu 16 • Criteriul după care a fost realizată aceasta, este cel al decorului arhitectonic, ordinea de prezentare
tiind, evident, cea cronologică. Astfel, avem următoarele tipuri de cahle cu cavaler în turnir:
14

Tipul/.
Cavaler în turnir sub o arcatură gotică.
- a doua jumătate a secolului al XV-lea;
- Hunedoara 17 , Orăştie 18 (fig.l/b); Cristian 19 (tig.l/a);

Făgăraş20 (tig.l/c).

Lia Bătrâna, A. Bătrâna, Elemente de iconografie creştină în ceramica monumentală, SCIA, 40, 1993, p.43-49.
Paraschiva Victoria-Batariuc, CahleledinMoldovamedievală. Secolele XIV-XVII, Suceava,1999, p.l79.
12 O situatie asemănătoare este şi în cazul cahlei cu scena Încoronarea Maicii Domnului descoperită atât la Bistrita (Lia Bătrâna, A.
Bătrâna, op.cit., fig.7), cât şi la Suceava (K. A. Romstorfer, Cetatea Sucel'il; Bucureşti, 1913, pl. V).
JJ Asupra acestei probleme vom reveni mai jos.
14 Dacă acceptăm faptul că între cahlă şi cele patru cuptoare există o relatie comună, atunci, în momentul în care va fi publicat
materialul respectiv, inclusiv moneda, probabil că datarea pe care noi o vom propune pentru piesă se va modifica.
15 F. Temesvary, Fegzverkincsek diszfegyverek, Budapest, 1982, fig. 15-16.
16 Dana Marcu, op.cit., p.102-l03.
11 V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ,tiirile române, I, Bucureşti, 1959, fig. 721, p. 754.
18
Dana Marcu, op.cit., fig. 47/2.
19
Ibidem, fig.46/2, p.l02.
20 Voica Maria Puşcaşu, Plăci ceramice decorative descoperite la Cetatea Făgăraşului i'n anii 1966-1973, în ACTAMM, Il,
1980, fig.7.

10

11
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Tipul II.
Cavaler în turnir sub o arcatură gotică, având decorul încadrat pe laturile lungi de o bordură de butoni
stelaţi.

- a doua jumătate a secolului al XV-lea.
- Mălăieşti 21 (fig.2/b); Alba Iulia22 , Orăştie2 3 (fig.2/a), Făgăraş 24 .
Tipul III.
Cavaler în turnir sub o arcatură gotică cu scena delimitată de torsade.
- a doua jumătate a secolului al XV-lea.
- Cristian25 ( fig. 3/b ); Lita26 . ( fig.3/a ).
Tipul IV.
Cavaler în turnir având în fundal o cetate cu un bastion circular
- sf'arşitul secolului al XV-lea.
- Bistn;t;P(fig.4).
Tipul V.
Cavaler În turnir avâ11d Îll frmdalun decor vegetal.
- sfărşitul secolului al XV-lea - începutul secolului al XVI-lea.
- Bistriţa (fig.S).
Tipul VI.
Cavaler în turnir încadrat de un portal suspendat în centrul plăcii, între două nişe semicirculare.
- începutul secolului al XVI-lea.
- Stăntu Gheorghe2 8 (fig.6/a), Cristuru Secuiesc 29 (fig.6/b).
Tipul VII.
Cavaler în turnir sub o arcatură de tranziţie între gotic şi începutul secolului al XVI-lea.
- Şiclod 30 , Lăzarea 31 (fig.7/a).
·
Tipul VIII.
Cavaler în turnir sub o arcadă semicirculară care delimitează partea superioară a cahlei, portalul cu
coronament dispărând complet.
- începutul secolului al XVI-lea.
- Sighişoara·l 2 (tig. 7/d), Cluj3 3 (fig. 7/b-c ), Sebeş 34 .
Tipul IX
Cavaler cu flamură, reprezentând tipul de tranziţie între cavalerul în turnir şi husarul.
- secolul al XVI-lea.
- Cecheşti3 5 , Cristuru Secuiesc 36 (fig.8/a).
~~

V Eskenasy, A.A. Rusu, op.cit., fig. 7.
A.A. Rusu, Cahle din Tr1111silvnnin (1!), AM, 1, 1996, p.l29.
~ Dana Marcu, op.cit., fig.47/l.
~ Ibidem, fig. 5112.
,; Ibidem, fig.46/3.
~ Ibidem, fig.48/2.
27
Piesă inedită pusă la dispozi!ia noastră de către domnul dr. Cornel Gaiu de la Muzeul Jude!ean Bistriţa-Năsăud.
28
Dana Marcu, op.cit., fig.49/l.
29
Elek Benko, lslvan Ughy, Szekely kereszturi knlyhacsempek, 1984, fig.27.
30
Ibidem, fig.28.
31
Maria Venera Rădulescu, op.cit., figJ/a.
32
Dana Marcu, op.cit., fig.60/3.
33
Ibidem,' fig.6lll ,4.
34
Ibidem, fig.60/2.
35
Elek Benko, lstvan Ughy, op.cit., fig.ll.
36
Ibidem, fig.29.
~2

3

4

6
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Am amintit mai sus că, prin cab la descoperită la casa nr.24 (cavaler în turnir având în fundal o cetate cu un
bastion circular), s-a făcut un prim pas, extrem de important, în lămurirea problemei referitoare la circulaţia
modelelor şi tiparelor pentru cahle, dinspre Transilvania (Bistriţa, în cazul nostru) înspre Moldova (Suceava), şi
nu invers. Pentru a fi cât mai clară această din urmă problemă, vom arunca o privire asupra opiniilor pro şi contra
legate de respectiva temă. Încă înainte de primul război mondial ( 193 5), R. Gassauer era de acord că ceramica
monumentală (cahlele) de la Suceava a fost realizată de către meşteri străini, italieni sau saşi' , acolo existând
chiar şi o colonie de olari saşi veniţi de la Rodna38 . Replica nu a încetat să apară, doi ani mai târziu, B. Slătineanu,
într-o recenzie cu caracter polemic, negând existenţa unei olării proprii a saşilor din Transilvania în Moldova şi,
totodată, a influenţei exercitate de ceramica germană în spaţiul moldav 39 . El a pus mai cu seamă accentul pe
int1uenţa orientală (mesopotamiană, hitită, bizantină), dar şi pe cea occidentală, rezultând însă un produs de
sinteză "cu caracter românesc" 40 . Însă, în mod curios, după război, atitudinea lui a devenit mai maleabilă, chiar
acceptând faptul că primele cahle au fost folosite în centrele săseşti din Ardeal (Sibiu, Braşov), de unde au trecut
în Muntenia (Curtea de Argeş, Câmpulung), şi de la Bistriţa în Moldova (Baia, Suceava)41 • Reluarea în 1951 a
cercetărilor arheologice la Curtea Domnească din Suceava a dus la descoperirea unui număr important de cahle
de o diversitate uimitoare a motivelor decorative. Din acest motiv, autorii cercetării au ajuns la concluzia potrivit
căreia "nici unul din motivele ornamentale întâlnite la Suceava nu se regăseşte în colecţiile muzeelor din
Transilvania" 42 • Totodată au lansat ipoteza că primii meşteri sobari au venit în Moldova din regiunile baltice
(Brandenburg, Minsk) 43 . V. Vătăşianu a insistat tot pe cantitatea mare de cahle precum şi pe bogăţia motivelor
decorative a cahlelor din Moldova în comparaţie cu cele din Transilvania44 •
De cealaltă parte a baricadei, prezenţa la Suceava a unor meşteri veniţi cu tiparele lor a fost susţinută de
către R. Popa4S, în timp ce Paraschiva Victoria-Batariuc pune accent pe relaţiile diverse dintre Bistriţa şi Moldova,
şi îndeosebi pe influenţele exercitate de meşterii şi cahlele din Transilvania46 •
În contextul actual, cahlele cu cavaler în turnir de la Bistriţa au, fără a exagera, o dublă valoare: artistică şi
istorică. Din punct de vedere artistic ele reprezintă o etapă în evoluţia motivului decorativ al cahlei cu cavaler în
turnir în Transilvania şi, totodată, deschid două noi serii tipologice: 1) - cahla cu cavaler în turnir având în fundal
o cetate cu un bastion circular, 2) - cahla cu cavaler în turnir având în fundal un decor vegetal. În ceea ce priveşte
valoarea istorică a primei cahle, aceasta reprezintă un răspuns clar la opiniile istoriografice prezentate anterior şi,
totodată, una dintre dovezile materiale de care aveam nevoie pentru a demonstra influenţa exercitată de modelele
şi tiparele transilvane pentru cahle în Moldova, prin filiera Bistriţa47 •
În încheiere, nu ne rămâne decât să sperăm că viitoarele descoperiri arheologice vor contribui şi mai mult
la consolidarea afirmaţiilor făcute în studiul de faţă.
7

17
18

19

40
41
42

41
44

45
46

47

R. Gassauer, Şi în Suceava a i'nOorit cândva nobila Mii a certunicii, în CNA, iulie-decembrie, 1935, p.l5l.
Idem, Teracotesucevene, 1935,p.l45-164.
B. Slătineanu, Despre temcotele sucevene, în BCMI, XXX, 1937, p.l38-l39.
Ibidem.
Idem, Certunica feudali românească şi originile ei, 1958, p. 69-70.
B. Mitrea şi colaboratorii, Ş1111tieruiMheologic Suceava-Cellltea NC11111fului, SCIV, 5, 1954, p.276-278; Idem, SCIV, 6, 1955, nrJ-4,
p.796-797; Ion Nestor şi colaboratorii, Ş1111tieruiMheologic Suceava. Raport preliminlll' asupra sipiturilor din c11111pllllia1111ului
/955, MCA, IV, 1957, p.245; Idem, Ş1111tierul Mheologic Suceav11, MCA, V, 1959, p.604.
B. Mitrea, op.cit., p.278.
V. Vătăşianu, op.cit., p.728.
R. Popa, O casă domnească din secolul al XV-IeaiiÎilgi Cetatea Suceve1; SCIV, 20, 1969, nr.1, p.60-62.
Paraschiva Victoria-Batariuc, Cahlele din Moldova medievali. Secolele XIV-XVII, Suceava, 1999, p.67.
În acest sens, o contribuţie extrem de importantă a avut-o şi poziţia geografică extrem de favorabilă a oraşului ardelean.
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PLAQUE EN TERRE CUlTE AVEC DE CHEVALIER EN TOURNOI DECOUVERT A BISTRIŢA
(Resume)
Les fouilles arcbeologiques effectuees a Bistriţa ces demiers temps ont amene la decouverte de certaines
plaques en terre cuite decorees de cbevalier en toumoi. Il s'agit de deux pieces inedites pour la Transylvanie en ce
qui concerne leur decoration, voila une raison pour laquelle elles ont, sans exagerer, une double valeur : artistique
et historique. Du point de vue artistique, elles marquent une etape dans l' evolution du motif decoratif de la plaque
en terre cuite ayant un chevalier en toumoi en Transylvanie et, a la fois, elles ouvrent deux nouvelles series
typologiques : 1)- la plaque en terre cui te ayant un chevalier en toumoi et dont !' arriere plan est une cite a bastion
circulaire, 2) - la plaque en terre cui te ayant un chevalier en toumoi et dant 1' arriere - plan est un decor vegetal.
Quant a la valeur historique de la premiere plaque, celle-ci est une des preuves materielles dant on avait besoin
pour demontrer l'influence exercee par les mode!es et les patrons transylvains sur les plaques en terre cuite en
Moldavie, par la filiere de Bistriţa.
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Fig. 1. Ti puii. Cahle cu cavaler în turnir sub o arca tură gotică: a) Cristian; b)
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Orăştie;

c) Făgăraş.
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Fig. 2. Tipul Il Cavaler în turnir sub o arcatură gotică, având decorul încadrat pe laturile lungi de bordură de
butoni stelaţi: a) Orăştie; b) Mălăieşti.
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a

Fig. 3. Tipul m. Cavaler în turnir sub o arcatură gotică cu scena delimitată de torsade: a) Lita; b) Cristian.
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Fig.~4. Tipul IV. Cavaler în turnir având în fundal o cetate cu un bastion circular: a)Bistriţa.
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Fig. 5 Tipul V. Cavaler în turnir având în fundal un decor vegetal:
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Bistriţa.
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a

b

Fig. 6. Tipul VI. Cavaler în turnir încadrat
de un portal suspendat în centrul plăcii;
între două nişe semicirculare:
a) Sfantu Gheorghe, b) Cristuru Secuiesc.
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~11/UJT///7/IIff///Î/W
Fig. 7. Tipul Vll. Cavaler în turnir sub o arcatură de tranzipe între gotic şi începutul secolului al XVI-lea: a) Lăzarea
Tipul VIII. Cavaler în turnir sub o arcadă semicirculară care delimitează partea superioară a cahlei, portalul cu
coronament dispărând complet: b-c) Cluj; d) Sighişoara.
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Fig. 8. Tipul IX. Cavaler cu flamură,
reprezentând tipul de tranziţie între
cavalerul în turnir şi husarul:
a) Cristuru Secuiesc. b) cahlă de la
Suceava cu cavaler în turnir având în
fundal o cetate cu un bastion circular.
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Fig. 9. Harta descoperirilor de cahle cu scena cavalerului în turnir pe teritoriul României.
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Statutul de la 1728
al
breslei cizmarilor din

Reghinul-Săsesc

Dorin-Ioan RUS

Una dintre cele mai importante bresle ale Reghinului medieval, sigura de altfel de la care avem documente
scrise păstrate în urma distrugătorului incendiu de la 2 noiembrie 1848, a fost aceea a cizmarilor. Datorită
documentelor păstrate', s-a reuşit reconstituirea istoriei acestei bresle2, mai apoi, pe baza acesteia, o prezentare a
sistemului de breaslă din acelaşi târg\ de către acelaşi autor, director în perioada interbelică a gimnaziului "G.D.
Teutsch" din localitate.
Documentul de la 1728, aflat la Direcţia Arhivelor Statului din Târgu-Mureş, conţine 10 file, n-a fost tradus
în totalitate, fiind doar prezentat în mod succint de către T. Schwab, în lucrarea menţionată4 , şi reluat întocmai în
recenta monografie a oraşului 5 .
Înainte de a trece la descrierea şi traducerea propriu-zisă a documentului, se impune o scurtă prezentare a
istoriei acestei bresle până la anul 1728, anul emiterii acestuia la Viena.
Meşteşugul cizmăritului din Reghinul-Săsesc este pomenit prima dată în documente la 1474, mai precis în
Registrul Frăţiei Sfântului .Johann a Calfelor de Cizmari. Nu ştim însă dacă erau constitui ţi în breaslă6 • Numărul
lor mare ne permite totuşi să presupunem aceasta.
Aflăm că la 1560 cizmarii cu pielarii şi curelarii formau o singură breaslă, din cauza numărului mic de
breslaşi înrudi ţi existenţi atunci în Reghin 7•
Traugott Schwab spunea în lucrarea citată, că la "1725 se grupează meşteşugarii cizmari în doua bresle, aşa
numiţii cizmmi maghiari ( Tschismenmacherzunff) şi cizmani ge1mani (Schusterzunff)." Lucrarea sa a fost scrisă la
1940 sub imboldul ideilor naţionaliste, astfel făcând atlrmaţia că existau două bresle a cizmarilor, cea a cizmarilor
germani şi cea a cizmarilor maghiari. A existat de fapt o separare tehnologică în cadrul breslei cizmarilor, între cei care
tăceau cizme nemţeşti, şi cei care tăceau cizme ungureşti; dovada pentru aceasta o aduce "Dicţionarul limbii folosite de
meşteşugani din Bistnja şi Reghiri', în care apar explicaţii privind termenii folosiţi în cadrul acestui meşteşug. 8

"Statutul breslei cizmarilor din Reghin", 1728,la Arhivele Statului Târgu-Mureş, fond Asocia! ia industrială a cizmarilor din Reghin,
inventar nr. 169, document nr. 1O, filă cu pergament cu sigiliu aplicat;"Zunftregeln", fotocopie de la Biblioteca Municipală "Petru
Maior" din Reghin, nr.93(498}, R31, nr.28, publicat de Rus Dorin Ioan în RB, nr XII-XIII, 1999, p. 337-347, ca anexă a studiului
"Emlu,tiameştcşugurilor din Reghin". "Articolele Fră!ietălii Calfelor de cizmari din Reghin", 1819, la Arhivele Statului Sibiu,
fond Brukenlhal, Z 1-7. nr 183 ;"Dic1ionarullimbii folosite de meşteşugarii din Bistri1a şi Reghin", la Arhivele Statului Sibiu, fond
Brukenthal, K 6-8, nr. 69.
Schwab Tmugott, Dic Gcschichtcdie Siichsisch Rcgencr Tschismemuachcr Zw1ft ausAn/ass dcr 600 Jahrfeier, în "Bistrizer Deutsche
Zeitung", nr. 59 si 60 din 1928.
·' Schwab Traugott, Zunftgescbichte dcr Stadt Siichsisch-Recn, în AVSL, voi 50/1944, p.496-515.
4
Schwab Traugott, Zunftgcschichte .. ., p. 508-510.
5
Ernst Philippi şi Wigant Weltzer, Siichsisch-Rcgen. Die Stadt am Berge. Lebensb!ldeJ· f/US der VeJg;mgenheit einer k/cinen Stadt in
Siebenbiirgen, Bochum, 1991, p.187-189.
' Franz Zinuuermann, Das Register der Johfi11J1es Bruderschaft und dic AriJke/ der Hermannst(dter Schusterzunft aus dem 16. Und
17. .hthrhundcrt în AVSL, NF, Bd 16" 1881, p. 355.
1
Traugott Schwab, op cit, p. 501.
8
Dic,tionMul hillbJi folosite de meşteşugMJi din Bistr~ta şi Re,ghin, la Arhivele Statului Sibiu Fond Brukenthal, K 6-8, nr.69.
1
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Despre obiceiurile breslaşilor de a-şi petrece în mod plăcut timpul liber aflăm de la folcloristul Joseph
Haltrich, care descrie o procesiune a Frăţiilor din Reghin, când duceau lada pentru Părintele nou ales al calfelor,
sau când ei îşi ţineau serbările după obişnuite. El ne spune că cizmarii aveau sugerat un trandafir cu monete de
argint sunătoare şi un omul cu catalige9, care se deplasau împreună cu alte persoane mascate sugerând celelalte
bresle, pe străzile oraşului 10 •
Documentul conţine 1O file, primele două şi ultima fiind scrise în limba latină, celelalte în germană, cu
litere gotice cursive. Primul rând al documentului este scris cu litere majuscule, partea superioară a primei pagini
fiind ornamentată cu motive florale.

Statutul breslei cizmarilor de la 1728
NOI, CAROL AL VI-LEA, ales prin graţia lui Dumnezeu pentru totdeauna Împărat al Romamlor, Augustus
al Gennaniei şi Hispamilor, Ungariei, Boemiei etc, rege, Arh1duce al Austriei şi Principe al Transilvanie!~ dăm
pentru memone pnn prezentele: deoarece prudenţi şi circumspecţi Simon Bogner, Magistru secundar şi Georgius
Leonhard deputat al aceleiaşi contubernii, membru asociat al contuberniei breslei cizmarilor existente i'n oraşul
Reghinul-Săsesc, comitatul Turda, care este locuit de cei care au reşedinţa şi activează acolo in activitatea scrisă
maijos, i'n proprietă.,t!le lor, şi ai tuturor celorlalţi ai breslei pomenite mai Înainte i'n cetatea Reghinul-Săsesc, cu
numele conducătonlor cizmari şi in persoanele care vin personal În prezenţa noastră au folosit şi ne-au adus şi neau prezentat nişte scrimri ale Noastre privilegiale pentru breasla meşteşugărească a cizmar1lor i'n cetatea Noastră
liberă regală saxonică a Sibiului, a celor care işi au reşedinţa şi activează acolo, acordate prin clemenţa Noastră.
Cei care Ne cer Nouă datonile cu instanţă intr-un mod foarte um1l, ca Noi să socotim demn să facem ca să fie
extrădaţi şi Împrăştiaţi, scrisonle Noastre priv!legiale scn'se mai inainte adăugând ca aprobare şi consensul breslei
numite a cizmar1lor sib1em~ să tacem demn să fie trecute şi transcn'se, pentru o uniune mai puternică ce trebuie
instituită printre breslele recenzate mai Înainte, breasla cizmarilor din Reghinul-Săsesc care va fi drept garanţie.
Dispoz1ţia acestor scn'sori priv!legiale şi conţinutul verbal unnează În acest mod· NOI, CAROL AL VI-LEA, prin
graţia lui Dumnezeu Împărat al Romamlor, A ugustus al Gennaniei, etc., Arhiduce al A ustrie1; Duce al Burgundiei;
BrabantulUI~ etc PRINCIPE al TRANSILVAN!EI şi Suebiei~ etc. Încredin,tăm memorieiprin di'lpozJ/ia celor prezen,ti
cele care semmfică tuturor cărora le duce la bun sfărşit. Dacă Într-adevăr toată republica ordonată a cetă,tenilor
săi, să pună foarte mult păstrarea sa, de unde sunt alternate schimbări reciproce ale ajutorulUI; prin Împărţirea in
d1ferite clase, au fost introduse din aceasta lucrări ale dlieritelor meşteşuguri pentru care o producţie crudă a
natuni să se elibereze J'n formă potrivită pentru folosinţa umană şi ca acolo să fie orânduite prin angajaţi m!flocii
i'n domeniu/lor. Au fost orânduite pe bună dreptate şi prin legi sigure, societă.,ti ale meşteşugar!lor, fi"ăţietă.,ti şi alte
colegii ordonate ale cetă.,temlor. Din această cauză, credincioşii Noştri din cetatea liberă regală Sibiu, cizmani
care trăiesc la un loc i'n breaslă de o sută de ani Inainte până când să fie găsite În acelaşi Joc două sedii ale acestui
meşteşug, cu o societate pentru cizmari ce foloseau privilegiile şi posibilităţJle acestora. Acum insă chiar prin
lucruri mici care cresc cu trecerea timpulUI~ crescând numărul cizmarilor şi fiind declarată prieteneşte şi alian,ta cu
cizmari1~ separaţi de către aceea, au hotărât să fie ndicată pentru sine; de unde, cei care supraveghează: Thomas
Gockelius, Staphanus Wolf, Andreas Brenner, Martinus Schmiedt, Daniel Fritsch, şi dintre aceştia doi staroşti
primi iar trei staroşti secunzi, mai bătrâni ~i aceleaşi bresle, şi ai tuturor celorlalţi membri ai breslei curând numite
a cizmarilor i'n Însăşi bunurile lor, in cetatea SibiulUI~ amintită de N01~ cu numele celor care lucrează acolo, şi
impreună cu confi'atele său m!flociu deputatul Jaccob, pe nume Gockeli au făcut să se vadă intr-un mod foarte
umil şi să fie prezentate Majestă,tJi Noastre nişte Reguli şi Articole cu aprobarea reciprocă a lor JÎJŞJle şi cu voturi
unite pentru raţiunea care trebuie instituită intre ele insele, in modul de viaţă şi trebuie ndicată şi i"ntărită breasla

9
10

Joseph Haltrich, Zur Geschichte von Sachsisch Regen scit den letzten hundert .Jalu·en, în AVSL, voi II, Hennannstadt, 1858.
Ernst Philippi şi Wigant Weltzer, op cit., p. 186.
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~i /Tăţietatea meşteşugului numi~ cele făcute şi întocmite între ele însele, şi există rugămintea pentru M~jestatea
Noastră cu umilinţă, în numele celor de mai sus, ce Noi să fim demni să o aprobăm şi să confinnăm regulile spuse
şi articolele pentru Binele cetăţii numite mai înainte şi a societăţii şi dezvoltarea generală, cele directe şi concepute,
ca cei care o fac să fie cuprinşi şi înscrişi prin autenticizănle Noastre. Pentru aceaşi meşteri modemi şi pentru toţi
unnaşii acestora în mod privilegiat şi acceptăm cu plăcere pennanentă care va avea forţă pentru totdeauna şi prin
augusta Noastră autoritate princiară, întărim; dispoz~tia acestor scrisori şi articolele într-o lonnă particulară
gennanică este astlel: Trebuie ca întreaga breaslă să aleagă tot la doi ani doi maiştrii cinstiţi din rândul oamenilor
bătrâni ca staroşti de breaslă, şi apoi aleşii, fără cei care nu pretind funcţia din motive serioase, cum sunt: boala,
vârsta prea înaintată şi de lin iti va văduvie, trebuie să depună incontestabil 1Oguldeni în caseria breslei; dar dacă

cei doi ani de mai sus s-au scurs, trebuie ca pe mai departe nici un maistru care s-a prezentat să nu se reprezinte
forţat în contra liberei sale voinţe. 2. Îndatorirea maistrului de breaslă trebuie să fie: să supravegheze cu hărnicie
şi conştiinciozitate toate problemele privind meşteşugul, să păstreze cu credinţă lada prevăzută cu două chei
(tiecare are o cheie diferită, şi nici unul nu o poate deschide tără celălalt) şi lucrurile care se găsesc în ea sau
aparţinătoare breslei, privilegii şi înscrisuri. Trebuie să convoace comitetul oamenilor bătrâni sau întreaga breaslă
la problemele necesare pentru a discuta cu ei lucrurile necesare care se tratează şi e bine să se dea atenţie ca nici
în interiorul şi nici în exteriorul breslei să nu i se întâmple acesteia ceva în defavoare sau dăunător [şi] dacă s-ar
putea întâmpla aceasta să fie oprită sau să se caute la locul cuvenit ca să tie oprită; trebuie să socotească cu
loialitate veniturile şi cheltuielile breslei în registrul acesteia, şi ceea ce socotelile arată, va ti depus separat la
predarea funcţiei, şi trebuie să anunţe deschis întregii bresle în ce constă aceasta.3. Trebuie ca cei doi staroşti de
breaslă să fie recompensaţi anual pentru străduinţa lor, cel mai bătrân cu cinci guldeni, cel mai tânăr cu patru
guldeni din veniturile breslci.4. De asemenea. trebuie ca breasla tot la doi ani să aleagă din mijlocul lor un scrib de
breaslă priceput în socoteli şi exersat în scrieri, care să tie la dispoziţia maiştrilor de breaslă şi pentru a face în
numele acestora socotelile, dar şi în rest actele necesare, ca: certificat de ucenicie, locuri de paspert, pentru care
trebuie să ia anual din caseria breslei trei guldeni şi de la fiecare certificat de ucenicie sau alte asemenea scrisori
din Impetiantum denarius trebuie de asemenea să aibă cincizeci, şi de asemenea, bătrânul staroste trebuie să aibă
cincizeci de dinari pentru sigiliu.5. Comitetul oamenilor bătrâni trebuie să constea din unsprezece maiştrii a căror
desemnare este după libera putere a maiştrilor de breaslă. În acesta este ales şi Părintele Calfelor şi scribul breslei
dar şi cei mai tineri după destoinicia lor, şi aceştia trebuie să fie membrii ai comitetului bătrânilor.6. Întregul
comitet al bătrânilor trebuie să aibă participare egală la consumul [recoltei] grădinii de breaslă, însă totuşi: că
staroştii pot avea două porţii din consum, fiecare; dar maiştrii care se găsesc în afara comitetului bătrânilor nu
trebuie să aibă parte la grădină în afară că merg în ea duminica şi de sărbători pentru o ieşire de recreere şi în locul
acela ei trebuie să fie autorizaţi să se distreze. 7. Breasla trebuie să aleagă anual un maistru de supraveghere din
comitetul bătrânilor, astfel că acesta să viziteze pe neaşteptate, când doreşte, atelierul fiecărui maistru, nu la un
timp anumit sau stabilit, la trei luni cel puţin, şi opera finalizată să le contişte pe cele defectuoase şi să le remită
staroştilor, apoi împreună cu aceştia şi cu încă doi din comitetul bătrâni lor, să vadă dacă şi cât de defectuoasă este
opera şi de asemenea dacă şi cât de mare trebuie să tie pedeapsa maistrului pentru aceasta. Apoi, pentru că a fost
reclamată amenda, şi breasla trebuie să tie pusă la socoteală pentru compensaţie, astfel: a patra parte a acestei
amenzi revine maistrului supraveghetor, pentru efortul său şi pentru supravegherea sigură ce trebuie să fie dată,
restul rămâne breslei. Aceste amenzi trebuie să se aplice cuviincios, nu din pasiune şi [ură] şi să nu se amendeze
doar pentru că e ceva nou, bun, curat, moderat şi de excepţie pentru maiştrii, deci cum prin aceasta un astfel de
maistru este în măsură să hotărască singur asupra unei noi invenţii sau o îmbunătăţire pentru expunerea lucrurilor
confecţionate, care să nu fie dăunătoare ţării, trebuie să recunoască asupra cărora poate să dispună să le oprească
numai autoritatea publică, şi astfel situaţia constatată trebuie să fie înfăţişată conştiincios. Dar cum breslele singure
nu se înrudesc între ele, deci cum maiştrii pot să facă înaintea altora ceva nou, (tie că sunt tineri, tie că sunt
bătrâni) să facă protecţie în faţa autorităţii locale faţă de colegii lor care i-ar invidia sau i-ar şantaja, sau să se poate
eschiva pentru a se bucura de invenţie. 8. Părintele Calfelor trebuie să fie ales tot la doi ani din comitetul bătrâni lor
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şi împreună

cu doi copreşedinţi dintre meşterii mijlocii din al"ara comitetului bătrânilor supraveghează lucrul
calfelor, pedepsesc întâmplările cele contrare lăudabilelor ohi~.:cmri meşteşugăreşti, iar în toate trimestrele se face
odată întrunire unde este necesar ca amenzile să se depună în caserie şi lada breslei la care trebuie să aibă o calfa
bătrână o cheie, şi o calfa bătrână altă cheie. Calfele care vin din alte locuri trebuie să se prezinte la Părintele
Calfelor şi să-i arate paspertul şi dacă acesta nu-l găseşte corect, înştiinţează sosirea acestuia tuturor maiştrilor
printr-o ospătare deosebită a calfelor, aşa că cel care-i .: necesar să o anunţe, să se prezinte; calfa nou venită
trebuie să fie găzduită trei zile şi trei nopţi şi ei trebui.: S<-l tie prevăzuţi cu mâncare, de unde 1 se dau din caseria
calfelor pentru fiecare zi în care calfa stă le el30 de dnwri; toate calfele trebuie să tie datoare Părintelui-Calfelor
o masă în valoare de cel puţin patru guldeni pentru L'l·lJ"til depus pentru ei. 9. La adunarea breslei (la care fiecare
maistru este dator să apară, iar cei care se găsesc a..:a..;~. ~i nu au vreo boală sau alt impediment valabil care să-I
împiedice, este amendat cu un gulden), trebuie .:f'. 1 ·ti să meargă cinstit şi modeşti, tinerii trebuie să dea celor
bătrâni chiar şi în afara adunării un respect cuvi 1n..;i, ~~. dar, de asemenea, nici aceştia nu trebuie să-i domine pe ei,
ci să-i trateze ca pe nişte confraţi, şi dacă unul ..;c tdmportă cu grosolănie şi aruncă altuia cuvinte lipsite de onoare,
trebuie să fie pedepsit imediat cu un gulden u:quresc. 10. La fiecare alegere de noi funcţionari de breaslă trebuie
ca breasla să-şi citească deschis privilegiile~~ .u :.:olele şi pentru această citire trebuie să tie admişi mereu în mod
alternativ două calfe şi doi ucenici pentru ca !ieu r..· să-şi perceapă datoria sa, şi ca nimeni să nu se poată dezvinovăţii
din necunoştinţă. 11. Ceea ce se expune la int:drin:a maiştrilor de breaslă sau se iveşte de la alte obligaţii, trebuie
să tie hotărât după sobră premeditare: ':.,ccunJam pluralitatem veterum': 12. Trebuie ca atât breasla în general cât
şi maiştrii în special să se folosească dcd să-şi d~!a silinţa să nu facă uitată iubirea aproapelui şi binele general şi
nu trebuie să facă nici o supraveghere superficială nici una deosebit de amănunţită, sau ceva asemănător, precum
că munca sau marfa lor ar trebui să fie date mai ieftin; dacă în acest caz un maistru are propria sa liberă voinţă
pentru a se împăca cu clientul breasla să nu lucreze împotrivă astfel ca libertatea lui ar suferi dintre ei ar trebui să
converseze despre aceasta şi să le rămânii lucrul. 13. Cine vrea să se petreacă în breaslă, acela trebuie ca înainte de
orice lucru să se prezinte la cei doi stm·nşti de breaslă, să-şi arate certificatul de naştere şi de muncă precum şi
paspertul, din care trebuie să reiasă: că s-a născut din căsătorie şi cinstit, şi că n-ar fi iobag imigrant, şi că s-a
comportat bine pretutindeni, în special în străinătate (unde vrea unul să se facă maistru, trebuie să stea cel puţin
patru ani şi unde a avut posibilitatea să lucreze meşteşugul în cazul în care nu a depus vreo dispensaţiune pentru
aceasta). Dacă numai aici în interior nu se găseşte vreo nevoie, ar trebui un astfel de ins să solicite la magistrat şi
la Sfatul orăşenesc permisiunea, şi dacă el însuşi susţine, şi dacă de întregul comitet al bătrânilor a fost emis un
atestat scris despre aceasta, atunci trebuie ca el, după ce a tăcut la zi obişnuita capodoperă de maistru pentru
maistru! supraveghetor, şi dacă el chiar susţine această lucrare, atunci el se alipeşte la breaslă, dar el trebuie să tie
competent să înveţe şi să muncească şi altundeva meşteşugul, şi să depună 30 de guldeni; dar un astfel de străin,
care a învăţat aici meşteşugul, 25 de guldeni; dar dacă este un fiu de cetăţean băştinaş şi a servit anul de învăţătură
aici, 20 de guldeni; şi dacă este tiu de maistru 15 guldeni, şi chiar două părţi în mod raţional chiar la încorporarea
sa, iar a treia parte în decurs de 8 ani şi banii lucrului breslei remarcaţi la articolul20, atâta timp cât nu expiră, vor
ti ceruţi; dacă se căsătoreşte însă un astfel de străin cu o văduvă sau o fiică de maistru, acesta nu mai este îndatorat
să dea mai mult de 25 de guldeni; peste aceasta el însuşi nu mai trebuie să fie îndatorat să dea în mod special nici
o masă pentru taxa care se achită, în afara celor prevăzute la articolul 15. 14. Capodopera de maistru trebuie să fie
în următorul fel: el trebuie să facă din piei de carmasin şi cordovan date patru bucăţi în prezenţa maistrului
supraveghetor, şi din rămăşiţele lor, trebuie să croiască după obiceiul care le aparţine: o pereche de cizme mari; o
pereche de cizme, o pereche de pantofi sau papuci şi o pereche de aşa numite cizme iuţi cu tocuri garnisite, pe care
el trebuie să le termine curat deci în două săptămâni şi trebuie s-o remită maistrului supraveghetor sau staroştilor
pentru verificare. Dacă acesta nu poate s-o termine fară dificultate, acela nu trebuie amendat cu bani, ci atât de
mult trebuie să lucreze calfa piesa, până ce învaţă mai bine să execute capodopera rară greşeli. 15. La anularea
diferenţei pentru capodopera de maistru, trebuie ca cel care se interesează sau calfa să tie îndatorat, împreună cu
ambii staroşti de breaslă, să dea o mică masă, compusă din trei alimente coapte, şi care să constea în ceva pr~jit,

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

145

şi în valoare de nu mai mult de trei guldeni (şi chiar în afara sobrietăţii aparţinătoare vinului, care se înţelege). 16.
Trebuie să fie reziliat orice maistru, dacă-şi însuşeşte bunuri când vrea, (şi să fie predat unui tribunal cinstit) şi să
fie interzişi, cu o amendă de cincizeci de guldeni; el trebuie să plătească în mod liber şi cinstit datoria de breaslă,
oricât de mică ar fi, pentru ca politeţea să nu fie transformată într-o obişnuinţă şi aceasta din urmă într-o îndatorire;
şi tot ceea ce de altfel este să fie îndreptat, trebuie să fie plătit în bani lichizi. 17. Dacă li se ţine calfelor o dată pe
an întrunire, pentru aceasta trebuie să se găsească în lada lor de luat pentru fiecare persoană câte 60 de dinari. 18.
Toţi cei care până acuma au prestat munci obişnuite ca asociaţi ai breslei, orice funcţie ar avea aceştia, ca şi tinerii
maiştrii de altfel, fac acţiuni prin care distrag munca şi atelierul lor spre marea lor ruină şi devin separaţi, un astfel
de maistru nu va ti folosit în breaslă, mult mai puţin în singurul lor magazin, ci ceea ce este trebuie să fie rezolvat
prin calfele de breaslă sau alţii ai breslei pentru plata socotită calculat şi pentru ca un oarecare maistru să rămână
liniştit acasă şi să poată să-şi aştepte lucrul şi gestiunea gospodăriei unde s-o tinalizeze. 19. Şi la înmormântări,
astfel se întâmplă şi în breaslă după voinţa Domnului, nu mai mult decât a treia parte a breslei, aşa după cum este
împărţit, în părţi egale, breasla trebuie să participe la înmormântare. 20. Numai prin cele două articole de mai sus,
mai cu seamă prin articolul 18, poate să se întâmple pentru viitorul tinerilor maiştrii o mare înlesnire; din contră,
maiştrii care se găsesc încă în viaţă, au nimicit chiar ei muncile grele din breaslă, şi fără îndoială că prin aceasta au
rămas în urmă în hrana lor; aşa trebuie pentru desfătarea lor, ca toţi acei maiştrii tineri să termine această muncă
doar în parte, dar în parte trebuie s-o termine aceia doar în valoare de doi, patru, şase guldeni, după proporţiunea
celei deja terminate; dar aceia, aşa cum trebuie să tie în viitor chiar maiştrii, trebuie să depună pentru lucrul de
breaslă neterminat opt guldeni, care bani trebuie să se împartă anual între maiştrii bătrâni care sunt lipsiţi pe
deplin, atâta timp cât aceşti trăiesc încă trei ani. Dacă ei nu mai sunt în viaţă încă trei ani, atunci această uşurare a
aşa numiţilor bani din munca breslei încetează în întregime, şi acest articol 20 se casează. 21. Breasla trebuie să
prevadă oraşul şi sectorul cu muncă serioasă şi destoinică în baza dreptului aprobat de constituţia ţării la articolul
80, şi fiecare maistru să îngr~jească cu hămicie lumea, astfel ce I se comandă lui; dimpotrivă, trebuie ca pe toţi
cârpacii, care sunt interzişi, să-i înlăture din oraş şi din satele care-i sunt aparţinătoare, şi unde aceeaşi cârpaci
sunt întâlniţi; astfel, prin autoritatea publică sau judiciară a locului, toate uneltele şi materialele sunt luate şi
trebuie să fie depuse pentru ajutorul autorităţii publice, dar pentru folosul breslei, totuşi fără lezarea celor în
vârstă din susnumitul oraş; la fel şi populaţia satului unde au fost prinşi îşi însuşesc partea lor. 22. Nu-i este permis
nici unui maistru, să se mute la sat sau în vreun târg unde nu este menţinută nici o breaslă fără permisiunea
magistratului şi a breslei, în pierderea întregii justiţii de breaslă, deci; că cine face astfel ca un cârpaci, să fie
cercetat. 23. Dacă o caltă sau un maistru este implicat într-un caz de crimă, sau spargere, trebuie să se întâmple ca
acela să fie pus atâta timp la lucru, până ce cauza aceluia este dusă la sfârşit în faţa autorităţii publice. 24. Unui
maistru, care poate să ofere de lucru, îi este permis să ţină patru calfe: şi ar ti deci ca dacă unul sau altul din
meşterii bătrâni şi slabi să nu mai poată ţine pe lângă sine nici o calfa, ca acela, care are mai mult de o caltă, să-şi
facă o astfel de sarcină; şi dacă n-ar fi nici unul care să-1 aibă, atunci maiştrii pot să-şi împrumute unul altuia
calfele care sunt în acel moment în breaslă, dar nici un maistru n-are voie să înstrăineze pe altul nici în contra unei
sume mai mari, nici prin alt mod, sub amendă de trei guldeni şi retragerea acelei calfe. 25. Salariul săptămânal al
unei calfe trebuie să fie de 36 dinari, totuşi astfel încât cal fa să fie îndatorată să termine zilnic o pereche de cizme
sau o jumătate de pereche de cizme mari sau două perechi de cizme femeieşti; dar dacă însuşi maistru) va tria
calfei sale, astfel calfa trebuie să fie îndatorată să-şi termine munca după proporţia acestei munci de o zi. 26. O
văduvă trebuie să fie autorizată, după moartea soţului său să practice meşteşugul în timpul stării sale de văduvie,
şi pentru aceasta să ţină patru calfe, când ea are nevoie; dar nu trebuie să-i tie permis să ţină ucenici, ci ea trebuie
ca imediat după moartea soţului său, pe ucenicii înregistraţi de el, de-ar fi chiar fiul soţului său mort, să-1 îndrepte
de la staroştii de breaslă spre alt maistru, oriunde vrea acesta să-şi servească anii de învăţătură, şi care lucru
necesar ar putea să-I înveţe; dar cu aceasta pomenita văduvă, care poate să continue meşteşugul amintit cu atât
mai potrivit, este îndatorată staroştilor de breaslă să vadă după măsurile necesare, dacă şi cum calfele consimţi te
îşi execută îndatorirea muncii lor spre binele dorit de către meşteşugari, ca să nu-i aducă vreo daună. 27. Când
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calfele sale ar fi puţine, aşa trebuie aceia care se află acolo, să-i servească pe maiştrii un sfert de an. 28. Dacă
soseşte o nouă calfă, fară prescriere expresă, astfel trebuie ca acesta să se prezinte în trei zile la Părintele-Calfelor
şi să facă cunoscută această sosire tuturor maiştrilor, pentru că dacă doreşte să se prezinte nu mai mult decât o
dată, acesta poate să aibă nu mai mult decât un maistru, şi astfel el trebuie să fie dat aceluia care a stat mai mult
timp fără calfă; totuşi, trebuie să-1 aibă maiştrii bătrâni sau maiştrii bătrâni din cauză de boală, ca şi văduvele, care
au drept să-1 deţină înaintea tuturor; dar o calfă special recomandată trebuie să rămână cel puţin o jumătate de an
la maistru! care la prescris, dar acelui maistru care la trimis cu grosolănie împotriva breslei, trebuie să nu I se dea
nici o calfă, până când diferendul său nu este aplanat. 29. Cu privire la angajarea şi acordarea diplomei de calfa
unui ucenic, când d~ja este de 16 ani, trebuie ca un maistru, dar nu unul dintre aceia pentru care ucenicul să-i fie
propriul său fiu, mai întâi să poată fi pus la o probă liberă de 14 zile, şi dacă lor le convine după aceasta, atunci
trebuie ca maistru! să-I prezinte staroştilor de breaslă, şi cerând o zi sau ore, când angajarea se poate întâmpla în
prezenţa lor, la care părinţi tânărului, sau tutorii de la naşterea tânărului, sau cinstiţii apropiaţi, trebuie să realizeze
un certificat înscris demn de credibilitate, prin care trebuie să se declare că tânărul angajat nu va practica niciodată
în viitor fuşăreala nici oriunde în standurile libere, nici că vrea să ocupe breasla cu păcatul unei fuşăreli, şi dacă cu
aceasta are corectitudine şi nu are dificultăţi, astfel trebuie, atât cetăţenii, cât şi maiştrii, ca tânărul împreună cu
anul şi ziua să fie înscrişi în registrul de breaslă, şi trebuie ca ucenicul să ofere şase guldeni în caseria breslei, de
asemenea adunării oamenilor bătrâni nouă guldeni, maistrului său de asemenea nouă guldeni, şi pe lângă aceasta
trebuie să tie legat să servească fără deosebire patru ani de învăţătură. 30. trebuie ca în anii de învăţătură maistru!
să-I pregătească pe ucenic în mod fidel în toate chestiunile necesare meşteşugului de la început până la sfârşit şi să
nu-l împiedice pe tânăr să at1e şi să înţeleagă tot ceea ce-i este necesar şi acesta trebuie să-i înştiinţeze pe staroştii
de breaslă şi după cerinţa acelor lucruri trebuie să-i amintească maistrului îndatorirea sa; la sfârşit tinerii trebuie
să ştie cât mai bine să nu fie nevoiţi maiştrii sau văduvele de maiştrii să schimbe lucrurile meşteşugului; în afara
zilei tânărul trebuie să fie nevoit să lucreze două ore în gospodărie; dar altor lucruri despre care nu este vorba să
se opună maiştrii, altfel trebuie să depună trei groşi ca amendă, la breaslă. 31. În anii de învăţătură, trebuie ca
maistru! să-I asigure pe tânăr cu pantofi de lucru şi hrană obişnuită, şi după îndeplinirea anilor de învăţătură, să
i dea un costum în sumă totală de 1Oguldeni. 32. După desăvârşirea anilor de ucenicie el trebuie să primească
diploma de calfa în măsura obişnuită, şi după aceasta să se prezinte la Părintele-Calfelor, pentru a depune apoi în
lada breslei trei guldeni pentru ca să se aranjeze cu aceasta între ei, şi mai departe trebuie să dea masa. 33. Dacă un
ucenic, fără cauză însemnată, şi fără ca el să se fi plâns în faţa staroştilor de breaslă, ar fugi de la maistru! său, el
trebuie să depună ca amendă prima dată doi guldeni ungureşti, a doua oară patru, a treia oară opt guldeni ungureşti,
dar Ia a patra oară trebuie să tie din nou înscris. 34. După terminarea anilor de ucenicie trebuie ca ucenicul care a
fost făcut calfa să fie dator să lucreze contra salariului săptămânal un an la maistru! care l-a învăţat să fie calfă; de
asemenea, maistru! trebuie să fie dator să ţină calfa care serveşte Ia el, cel puţin un an, dar înainte să nu ti lucrat
calfa doi ani sau la maistru! său de învăţătură, sau la alt maistru din localitate ca şi caltă, şi se înţelege de la sine
aceasta, că el în anii săi de învăţătură s-a perfecţionat încă mai bine, nu trebuie săi fie dată vreo diplomă de caltă,
dar după ce el şi-a îndeplinit cei doi ani de călfie în localitatea în care a învăţat, trebuie să-i tie predată mai întâi
diploma de calfă, şi să stea apoi în locul dorit de el, dacă el, în aceeaşi localitate în care a învăţat lucrează mai
departe, sau vrea să plece în pribegie pentru experienţa necesară, tie imediat, fie mai târziu. 35. Dacă cineva
doreşte să călătorească în străinătate, pentru a învăţa mai bine, astfel de oameni experimentaţi, de asemenea mult
mai buni maiştrii şi cetăţeni, pot să-şi dea cu părerea altfel decât cei care lucrează acasă; o astfel de calfă este
nevoită să călătorească în interiorul şi în afara ţării şi să practice cel puţin patru ani meşteşugul acolo şi atâta timp
cât se poate şi în acest caz Comitetul Bătrânilor să nu se opună în mod obligatoriu sau să nu o facă în cel mai înalt
grad decât ceva anume din cauze superioare, cum ar ti cazurile de boală etc. Acela trebuie să lucreze şase ani drept
calfă şi mai curând nu poate deveni maistru; cu toate acestea trebuie să se observe şi aici în interior dacă sunt calfe
împotriva cauzelor considerabile invocate. 36. Dacă unui maistru i se întâmplă o faptă urâtă, ca furtul sau alte
asemenea incidente, chiar dacă s-ar jura pe meseria sa că va continua să-şi practice profesia, nu-i în stare prin
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propriile torţe, dar ar fi un maistru harnic, atunci trebuie ca Comitetul celor bătrâni să aibă aceasta în vedere să
scoată un ajutor din caseria breslei, pe trei ani, fară interese prevăzute dinainte. După trei ani însă el trebuie să
înapoieze ce a primit, fară drept de apel. 38. Dacă maiştrii trimit aşa numitul semn sau tablă, aceasta trebuie
purtată cu toată viteza, şi după ce acest lucru s-a tăcut, ambele rămân depuse, iar dacă vreuna este pierdută, ~cela
trebuie să tie amendat în bani, când aceasta se întâmplă în ţara sa. 39. Acestor cizmari nu le este permis să facă
precum şi să vândă alte cizme, precum cele poloneze, ungureşti, ca şi aşa-numitele cizme Dali ca şi papuci, sau să
facă rucsaci de piele altfel îşi pierd marfa; la fel, acestor cizmari nu le este permis să lucreze un alt meşteşug al
cizmăritului, decât acela din breasla cizmarilor, şi ambele bresle sunt autorizate să se viziteze reciproc, dar nu fară
înştiinţarea în prealabil a autorităţii superioare, şi chiar să-şi contişte instrumentele; la iarmaroace, pot să viziteze
doar pe acel străin care este de aceeaşi profesie sau [se ocupă cu] aceeaşi muncă. 40. Nu trebuie să-i fie permis
nimănui, în afara iarmaroacelor şi zilelor de ţară, să introducă câteva mărfuri de cizmar neterminate, şi o fac din
piele sau alt material, să tie cum vor ei, şi pentru a o vinde; dar dacă un maistru breslaş doreşte să aibă o muncă din
iarmarocul privilegiat în măsură obişnuită şi pierd, rămân apoi şi ca fuşăritor şi ca negustor. 41. Dacă vreun
cizmar introduce piele bună la pierdere de marfa, nu trebuie ca altcineva să practice astfel de lucru, nici din
localitate, nici străin, care să le fie permis să piardă ( chiar şi la necesităţi proprii şi la alte lucruri), astfel pentru
binele autorităţii publice şi spre binele breslei aceştia trebuie să cadă pentru ca staroştii de breaslă să nu sufere nici
o dăunare dintr-o astfel de pierdere şi din contră, pierzătorul nu trebuie să fie ţinut. 42. Dacă breslele de cizmari
din alte oraşe libere regeşti din Transilvania vor să emită o uniune cu breasla cizmarilor din Sibiu, astfel ei trebuie
să se bucure de articolele acelora şi vor să trăiască după aceea în acele locuri, cu condiţia ca fiecare breaslă de
cizmari din oraşele menţionate astfel sunt unite în uniunea aleasă în permisiunea voinţei regale ale prevederilor
Principatului naţional. 43. Trebuie ca maiştrii, şi calfele să nu-şi dea silinţa unei pedepse corporale ca şi lipsa unei
slujbe divine, a lenei, păcatelor, a tuşăritului, ca şi tandreţea şi plinătatea pretenţiei în acelaşi exces. Să se evite de
asemenea grădina şi rădăcinile ca şi alte jocuri păcătoase; din contră discutând, aceasta [situaţie] trebuie preluată
în primele faze de către breaslă sau când aceştia vor să ajute sau să tie lăsat şi pedepsit de către autoritatea publică
după meritul său şi să poarte cu sine această greutate a pedepsei date. 44. Un astfel de maistru trebuie să-şi
practice singur profesia, şi nici un altul pe lângă meşteşug fără cauză anume şi cu pretenţie mobilă n-ar putea să
şi practice meşteşugul condus, în tot felul de meşteşugării şi tot felul de cauze în devenire şi aceia, care fac o astfel
de muncă ce nu este de nevoie, nu este avansat; ci va fi doar ţinut mult; dar apoi autoritatea publică trebuie să aibă
o opinie aparţinătoare şi necesară.
Aşadar N01; care socotim că este de datoria Noastră Regească ca popoarele supuse Nouă care luptă nu doar
din proprie imjiativă pentru mărirea Bunului Public, să menţină IÎ1 semne asemănătoare bunelacenle bunătăpi
Noastre. Ba chiar să stimuleze şi să se suscite preocupările de acest fel, pe alţi nebreslaşi şi neîncrezăton; prin
orice efort, prin care să lăsăm amintirea provinciilor Încredinţate Nouă prin vbinţa Divină chiar pentru soarta
Noastră pentru o posteritate târzie. De aceea, să scrie toate regulile prescrise mai Inainte şi articolele prezente
primite de Majestatea Noastră mai Înainte şi inserate celorprezen,ti şi ai Noştriprin viu grai şi Înscrise ale ordinului
şi bununle pentru ei Înşişi şi pentru armonie, până când toate punctele aceloraşi; clauzele şi conţinutunle au fost
stabilite, până la punctul/a care după obicei şi IÎ1 mod legitim şi de la prf!iudiciul altora, cei care au contracte
plăcute şi acceptate le-am acceptat cu bunăvoin,tă, le-am aprobat şi ratificat şi pentru meşterii ci'zmari amintiji mai
sus şi pentru toată comunitatea aceleiaşi bresle amintită mai sus a cetăţii Noastre Sibiu şi pentru urmaşii acestora
În modul stabilit pentru a fi observate exact, şi pentru a fi ,tinute În mod privilegiat, am confirmat prin autoritatea
Noastră cezaro-crăiască şi princiară, după cum şi acceptăm, aprobăm, confirmăm şi ratJficăm cu cele plătite
dintre acestea ale Noastre şi prin Întăritura sigiliului Nostru autentic mai secret, prin puterea şi mărturia m!flocitoare
a scrisorii Dat În cetatea Noastră Viena, Austria, În ziua a zecea a Junii Iulie, În Anul Domnului o mie şapte sute
douăzeci şi cinci al patrulea al domniei Noastre germane, hispanice al douăzeci şi doilea, unga.rice şi boemice al
cincisprezecelea, şi a fost semnat maijos din dreapta de Carol, Însă din stânga de .Tohannes Bomemi/Ja de Ka/Jon
şi.a Incheiat la marginea aceluiaşi act .Tohannes VafJlai; şi erau IÎJ pergament p~ntru forma actului În mod evident
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şi cu sigiliul Aulic secret.....

"' (indescifrabil) În Anul Domnului o mie şapte sute două zeci şi opt În ziua două zeci
şi şase a lunii apnlie În marele Regnicolar al celor trei naţiuni, a Pnncipatului Transilvaniei şi a Partiumului
dominii Ungariei aceluiaşi an pnn comitele Însoţitor la ziua 10-a a lunii şi anului celor prescnse pnn gubemia
regală a Transilvaniei şi fiind Încredinţat numele ...... "' (indescifrabil) În oraşul liber regal saxonic Sibiu, fiind
Indicate şi celebra te, au fost pnmite, citite, publicate şi difuzate. Prezentele scnson" donaţionale privilegiale fiind
contrasemnate au fost subscnse... *(indescifrabil) Urmează semnături, indescitrabile.
După cum se observă, de la depunerea actelor şi până la aprobarea lor au fost necesari trei ani ( 1725-1728),
"din cauza birocraţiei", cum spunea Traugott Schwab în a sa monografie a breslei cizmarilor.
În anii următori, breasla se dezvoltă, operele lor ajungând să găsească o mare piaţă de desfacere în câmpia
ungară şi spaţiul din nordul Transilvaniei. Istoria acestei bresle poate fi reconstituită aproape în întregimea ei,
pentru perioada de după 1848 existând numeroase surse, care pot constitui baza unei cercetări viitoare.

EIN ZUNFTARTIKEL DER SĂCHSISCH-REGENER SCHUSTERZUNFT AUS DEM JAHRE 1728
(Zusammenfassung)

Nach einer kurzen Darstellung dieses Handwerks in Săchsisch-Reen, ist der Zunftartikel vorgefl.ihrt.
Danach war Hauptgrundsatz die anstăndige und gewissenhaft:e Betreibung des Handwerks sowie die
Sicherung der Lebensmoglichkeit der Mitglieder der Zunft. Niemand konnte vor Ablauf einer vierjărigen
Ausbildungszeit Geselle werden (Art.l3, 35).
Die Lerlinge durften nicht Kinder von Leibeigenen und mu/3ten mindestens 14 Jahre alt sein (Art. 29). Die
Zahl der Lahrlinge des einzelnen Meisters war zwar unbeschrănkt. Meistersohne genossen schon bei der Autnahme
gewisse Vorteile (Art. 13, 29).
Der Geselle war verptlichtet, mindestens ein Jahr lang nach seincr Freisprechung bei seinem Meister zu
arbeiten. Erst im zweiten .Tahr erbielt er den Lehrbrief (Art. 34).
Meister durfte ein Geselle nur dann werden, wenn er in seinem Gesellenbuch nachweisen konnte, da/3 er
mindestens vier auf der Wanderschaft zugebracht babe. Au/3erdem mu/3te sich jeder Geselle rechtzeitig fl.ir das
Meisterjahr melden und eine selbstgefertigte Arbeit dem Schaumeister zur Priifung vorlegen. Die
Einrichtungsgebiihr war abgestuft, je nachdem der Geselle ganz fremd oder zwar tremd war, aher im Orte gelernt
hatte, weiterhin, ob er einheimisch oder Meistersohn war. Heiratete ein Fremder eines Meisters Tochter, wurde
die Einrichtungsgebiihr wesentlich geringer.
Auch die Meister selbst waren der Kontrolle ausgesetzt. lhre Ausiibung stand den Schaumeistern zu. Sie
mu/3ten in jedem Vierteljahr die Arbeit jedes einzelnen Meisters wenigstens einmal priifen (Art. 2).
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Aspecte din viata satului românesc
din
nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea
Florin

MUREŞAN

Ţinutul din nord estul Transilvaniei a fost numit din vechime Va/lis Rodnensis. După anexarea acestuia, în
1475, la Bistriţa apare şi denumirea de Va/lis Valahalis sau Districtus Valahicus. În componenţa acestuia, la
m~jlocul secolului al XVIII-lea, erau 23 comune româneşti situate de-a lungul râului Someş sau a af1uenţilor săi.
Astfel, pe valea Someşului se aflau satele Rodna (531 m), Maieru (474 m), Sângeorz (452 m), Ilva (404 m- azi
Ilva Mică), Feldru (378 m), Vărarea (361 m- azi Nepos), Rebrişoara (332 m), Năsăud (322 m), Salva (308 m),
Mititei (306 m), Mocod (290 m); pe valea Ilva se afla satul Leşu (516 m- azi Leşul Ilvei); pe valea Rebra: satul
Rcbra (376 m); pe valea Sălăuţa: Bichiş (457 m- azi Bichigiu), Telciu (380 m) şi Hordou (340 m- azi George
Coşbuc); pe valea Ţibleşului: Suplai (604 m), Runc (659 m), Poieni (457 m- azi Poienile Zăgrii), Găureni (550
m- azi Aluniş), Zagra (399 m); pc valea Şieului: Sântioana (373 m) şi Nuşfalău (357 m- azi Mărişelu) 1 •
O tipologie a aşezări lor poate oferi repere importante pentru interpretarea vieţii şi sensibilităţii colectivităţilor
rurale. În această clasificare a satelor trebuie să se ţină seama de o serie de factori de natură fizica-geografică
(reliet: altitudine, sol, climă, ape, căi de comunicaţie), istorică sau economică. Aceşti factori int1uenţează nu
numai caracterul aşezărilor ci şi vitalitatea fizică şi mentală a locuitorilor, detenninând caracterul ocupaţiilor,
topogratia şi gradul de cultură materiaJă2.
În zona Districtului românesc al Bistriţei, înainte de 1766, când satele au fost sistematizate, regulariz.ate şi
nonnalizate prin coborârea caselor din munţi în văi\ aşezările au avut o structură tipică de sat răsfirat sau risipit.
Primul tip corespunde aşezărilor cuprinse între 400-800 metri altitudine. Ele sunt rezultatul unei economii
ce a dat posibilitatea existenţei unor îndeletniciri variate, specifice atât zonelor colinare sau de câmpie, cât şi
muntclui 4• Din punct de vedere structural, acest tip de sat înseamnă tranziţia de la satul de tip risipit la cel adunat;
tocmai de aceea ele nu sunt unanim recunoscute ca tip de aşezări 5 .
Celălalt tip de sat, satul risipit, constituie un tip mai puţin frecvent şi mai nou, ale cărui gospodării sunt
împrăştiate în cuprinsul hotarului, pe proprietăţi mai productive, casele fiind, în fonna iniţială, locuinţe temporare
ale familiilor ce se ocupau în principal cu păstoritul 6 • V Mihăilescu numeşte acest tip de aşezare ultima fază de
populare a munteluF.
Mai aproape de realitatea existentă în spaţiul care ne interesează ni se pare tipologia aşezărilor propusă de
Toader Nicoară, ce consideră tipic pentru comunităţile româneşti din Transilvania satul de vale, sat aşezat de-a
lungul râului, unde strada principală este paralelă cu cursul de apă 8 .

1

3
4

5
6

7

6

Virgil Şotropa, Districtul Năsăudului, Arhiva Sorueşană, nr. 1, Năsăud, 1924, p. 8.
Nicu M. Pop, Studiul geografic al aşezărilor omeneftJ; în Buletinul Societăţii regale române de geografie, tomul XLVII, 1928,
p. 336-338; N.W. Ahlmann, Study ofSetlements, în Geographical Rewiew, New York, January, 1928, p. 93-128.
Virgil Şotropa, RăhoaJe din trecut, Arhiva someşană, nr. 4, 1926, p. 94.
Geografia aşezărilor umane, în Geografia României, voi. Il. Geografia umană şi economică, Bucureşti, 1984, p. 176.
Valeriu Butură, Etnografia poporului român. Cultura materială, Cluj, 1978, p. 61.
Ibidem, p. 62.
V Mihăilescu, O hartă aprincipalelor tipuri de afezări rurale din România, Buletinul Societăţii regale române de geografie, XLVI,
Bucureşti, 1927, p. 66.
Toader Nicoară, Transiil'ania la începutunle timpunlor modeme (1 680-1800). Societatea rurală fi mentalităţi colective, Cluj, 1997,
p. 25. Vezi şi Arhivele Naţionale- Direcţia Judeţeana Bistriţa-Năsăud (în continuare AN Bistriţa), Colecţia de hărţi şi atlase, nr. 223.
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Dincolo de aceste clasificări, ţinând seama de elementele fundamentale ce caracterizează comunităţile
rurale ale românilor din Transilvania, observăm că, indiferent de tipul de aşezare sau tipul de locuinţă, toate au la
bază o componentă de ordin geografic (spaţiul sau teritoriul pe care-I ocupă), o componentă de ordin demografic
(populaţia) şi o componentă de ordin etnografic (vatra satului cu casele, curţile şi grădinile aferente)9.
Pentru lumea rurală spaţiul (ca teritoriu) nu reprezenta doar un ansamblu conceptual, ci unul din reperele
esenţiale ale mentalităţii ţărăneşti 10 • În universul mental al satului, spaţiul este puternic socializat. El nu există în
sine, ci doar raportat la grupurile umane care-I populează.
Spaţiul este perceput sub două dimensiuni fundamentale: pe de o parte, ca spaţiu concret, înţeles în
dimensiunea sa fizică şi geografică, un spaţiu puternic socializat unde comunităţile rurale îl redimensionează
după ritmuri proprii, iar pe de altă parte, ca spaţiu imaginar, reprezentat de o geografie mentală, populată de
repere de altă natură, dar nu fără semnificaţie pentru mentalitatea colectivă a epocii. Aceste două categorii sunt
asemănătoare şi diferite în acelaşi timp.
Spaţiul concret reprezintă organizarea şi imaginea spaţiului în raport cu locul în care se plasează subiectul.
De obicei spaţiul în care locuieşte ţăranul reprezintă centrul universului, ceea ce face ca lume rurală din Transilvania
să nu sufere de complexitatea provincializării şi marginalizării. Acest spaţiu avea ca centru vatra satului, după
care urmează cercuri concentrice ce se deschid spre zone tot mai necunoscute. Vatra satului este spaţiul familiar,
este acasă (unde spaţiul este caracterizat prin rudenie, vecinătate), este sesia pe care supusul o lucrează.
Al doilea nivel concentric specific lumii rurale îl reprezintă ansamblul de sate din jurul localităţii de reper
pe o rază de 10-20 km, într-un areal geografic determinat (o vale, o depresiune ). Este ceea ce Toader Nicoară
numeşte "ţară' 11 iar folcloriştii numesc zonă folclonc3 2, deoarece specificul locului s-a definit şi s-a conservat
tocmai aici. Tot aici în acest spaţiu, se realizează 75 % dintre căsătorii şi se stabilesc relaţiile de prietenie.
Dacă analizăm parcelele de pământ sau de fânaţ, înregistrate în conscripţia fiscala de la 1750 1\ pe care
locuitorii unui sat le au pe teritoriul altei localităţi, vom observa delimitarea a două spaţii ce se suprapun în mare
peste cele două zone folclorice: prima cuprinsă între Valea Ţibleşului şi Valea Sălăuţei 14 , iar cea de-a doua cuprinsă
între Valea Sălăuţa şi cursul superior al Someşului Mare 15 • Este de înţeles că această delimitare nu este una cu o
graniţă rigidă ci, dimpotrivă, avem de-a face cu un spaţiu de confluenţă şi convergenţă destul de bine reprezentat,
în special la nivelul Văii Sălăuţa unde în cele trei sate (Telciu, Hordou, Salva) îşi au posesiuni locuitori din ambele
cercuri ale Districtului românesc al Bistriţei.
Deschiderea Districtului românesc al Bistriţei spre alte arii geografice se face în special în zonele de margine
ale spaţiului pe care-I ocupă, prin satele Poieni (un locuitor din acest sat are posesiuni în Feliriso! 16 ), Zagra (9
locuitori au posesiuni în Kortvely 17, unul are în Feliriso ), Mocod (llocuitor are posesiuni în Kortvely şi altul are
în Nimigea Ungurească).
Observăm deci o serie de cercuri concentrice situate la diferite nivele şi care comunică între ele de la cel
mai mic nivel la cel ce depăşeşte spaţiul Districtului românesc al Bistriţei 18 •

9

10

11
1

~

Il

14

15
16

17
18

Geografia aşezărilor umane... , p. 121.
Ernest Bernea, Cadru al gândirii populare româneşti, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985, p 129.
Toader Nicoară, op. cit., p. 37.
Nicolae Dunăre aminteşte existenţa a două subzone etnografice în bazinul inferior al Someşului: subzona Năsăud (Bichiş, Hordou,
GăurenL Mititei, Mocod, Năsăud, Poieni, Rebra, Rebrişoarn, Runc, Salva, Suplai, Telciu, Zagra, Nimigea de sus şi Nimigea de Jos)
şi subzona Rodna (Feldru, Ilva, Leşu, Maieru, Vărarea, Rodna, Sângeorz). Nicolae Dunăre, Judeful Bistr~ta Năsiiud: încadrare şi
zonare etnografică, în FI, voi. 1, 1971, p. 183-184; Bistn{a Niisăud Studii şi cercetări etnografice, redactor responsabil Nicolae
Dunăre, Bistriţa, 1977.
AN Bistriţa, fondul lulian Marţian, nr. 180.
Cuprinde satele Suplai, Poieni, Zagra, Mocod, Mititei, Găureni, Bichiş, Hordou, Salva, Telciu.
Cuprinde satele Năsăud, Rebrisoara, Rebra, Vărarea, Feldru Sângeroz, Maieru, Rodna, Şant, Ilva, Leş.
Probabil Târlişua (Felsoilosva) scris sub fonna Fel Irisua sau Uriu (Felor).
Azi Curtuiuşul de Sus.
Vezi anexa nr. 1. Mobilitatea populaţiei în funcţie de posesiunile deţinute.
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În majoritatea cazurilor, la mijlocul secolului al XVIII-lea, posesiunile sătenilor sunt deţinute în alte localităţi
în virtutea iure haereditario (52,52% în cercul inferior 19 al Districtului şi 52,28% în cel superior) şi iure uxon'o
(22,22% în ambele cercuri ale Districtului). Urmează apoi iure hypothecario (17, 17% în cercul inferior şi 20,91%
în cel superior), iure propâetario (doar câte un caz în fiecare cerc, ceea ce reprezintă 1, O1% în cercul inferior,
respectiv 1.30% în cercul superior) şi iure emptoâo (6,06% în cercul inferior şi 3,26% în cel superior).
Se poate observa că, în majoritatea cazurilor, pământul deţinut în alte sate este ereditar sau al soţiei (74, 74%
în cercul inferior al Districtului, respectiv 74,5% în cercul superior) şi doar în foarte mică măsură este cumpărat
sau este proprietate. Evident, situaţia existentă la 1750 nu exclude posibilitatea ca şi parcelele de pământ sau fânaţ
moştenite să fi fost cumpărate iniţial.
Încercând să realizăm o ierarhie a localităţilor Districtului în funcţie de parcelele deţinute pe teritoriul lor
de locuitori ai altor sate, observăm că 94,23% dintre posesori au parcele în cercul superior, în timp ce în cercul
inferior, 86,61%20 . Numărul celor ce depăşesc "graniţa" Districtului este relativ mic.
Trebuie, de asemenea, remarcat că cele mai multe parcele deţinute de locuitorii văii Someşului în satele
Districtului21 sunt tănaţe (127 parcele în cercul superior şi 78 parcele în cel inferior).
La mijlocul secolului al XVIII-lea, ţăranul poate fi proprietar atât de bunuri mobile cât şi de bunuri imobile,
inclusiv pământ. Aşa cum am văzut există parcele de pământ folosite de ţărani în virtutea iure proprietaâo(l,Ol%
în cercul inferior al Districtului, respectiv 1,30% în cel superior) sau iure emptorio (6,86% în cercul inferior şi
3,26% în cercul superior), ceea ce demonstrează existenţa tranzacţiilor tăcute cu pământ. După cum se poate
deduce din desfăşurarea procesului dintre Petre Gavrilă şi Ioan Bălaşcu pentru casa celui din urmă, la români
tranzacţiile se tăceau întotdeauna în faţa martorilor, după uzul vechi şi obiceiul locului. Potrivit acestuia nu era
obligatorie semnarea unui contract între cele două părţi, deoarece este suficientă mărturia martorilor, iar aldămaşul
dat cu această ocazie înseamnă vânzare pe vecie şi valora cât un contract. Judecarea unor astfel de procese se face
potrivit dreptului românesc de legiuitorii români din District (din Rebra, Rebrişoara, Năsăud)2 2 •
Locuitorii diferitelor sate se consideră între ei străini, dar în realitate ei sunt "falşi" străini pentru că adevăraţii
străini vor fi cei veniţi din alte zone folclorice; aceştia vor fi marginalizaţi sau excluşi, deoarece aduc cu ei
pericolele. Spaţiu din afara ţării reprezintă o societate vagă şi îndepărtată ce este, de regulă, obiectul unei ostilităţi
reale. La nivelul întregului District românesc al Bistriţei numărul celor ce nu au fost prezenţi 23 sau al noilor
veniţi 24 este destul de mic comparativ cu numărul total al populaţiei. În 1750 ei reprezintă doar 4,5%, dintre care
numai 0,36% sunt înregistraţi advena.
Din punct de vedere social ei aparţin tuturor categoriilor sociale: valahi, văduve ale acestora, peregrini,
ţigani, locuitori tără casă proprie. În general, dacă luăm în considerare averea mobilă, ei sunt oameni cu condiţie
modestă, deoarece nu au sau au un număr mic de animale. Referitor la integrarea lor în comunităţile în care vin
există două posibilităţi: fie arendează sesia s-o lucreze (24,48%), fie lucrează pe sesia altuia. Doar 42,85% dintre
noii veniţi au şi casă. Un bun exemplu în acest sens ar putea fi al primilor trei înscrişi din Poieni, unde pe sesia

Cercul inferior situat în spaliu dintre râurile Ţibleş şi Sălăula cuprinde satele: Suplai, Runc, Găureni, Poieni, Zagra, Mocod, Mititei,
Bichigiu, Salva. Acestora li se adaugă şi cele două sate de pe Valea Şieului: Nuşfalău şi Sântioana. Cercul superior al Districtului
cuprinde localitălile: Năsăud, Rebra, Rebrişoara, Hordou, Feldru, Vărarea, Ilva, Leşu, Sângeorz, Maieru, Rodna, Telciu.
20
Posesiunile celor din cercul inferior al Districtului românesc al Bistrilei se află în: Hordou (19,09%), Zagra ( 14,54%), Salva
(13,63%), Ru.gc (12,72%), Suplai (10%), Mititei şi Bichiş (6,36%), Poieni şi Telciu (4,54%), Mocod şi Găureni (2,72%), Năsăud
(0,90% ), la care se mai adaugă alte posesiuni în localităli din afara ariei Districtului ( 13,38%). Posesiunile celor din cercul superior
se află în: Maieru (25,85%), Leşu ( 12,24%), Feldru (9,52%), Rebrişoara şi Il va (8,84%), Rebra (7,48%), Rodna (6,80%), Sângeorz
(6,12%), Hordou (4,76%), Năsăud şi Vărarea (3,40%), Salva şi Bichiş (0,68%) la care se mai adaugă alte posesiuni în localilăli
(5,76%).
~~ În Cercul inferior al Districtului românesc cei din afară de! in 58 parcele iar în cercul superior 63 parcele.
22
Vasile Bichigean, Material documeniiii, Arhiva Someşană, nr. 17, 1933, p. 332-333.
23
Este vorba de cei care în conscriplia din 1750 au fost consemnali pentru anii fiscali 1748 şi 1749 sub titlu de non ad fui/.
24
În conscriplia amintită mai sus erau înregistraJi sub titlu de advena.
19
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primului lucrează unul ce nu a fost prezent în timpul conscrierii şi un necăsătorit (care este desigur un tiu sau o
rudă a proprietarului, având în vedere că au acelaşi nume de familie).
Dacă luăm în considerare acelaşi criteriu, numele, şi faptul că acestea erau date si după localitatea de
baştină, putem bănui originea unora. Astfel, printre non ad fuit sau advena găsim locuitori ce se numesc Plăian
(Suplai sau Plai), Moldovan (Moldova), Măiran sau Măeran (Maieru), Moroşan (Maramureş), Rebreşoran
(Rebrişoara), Sensorzan (Sângeorz) etc.
Sunt şapte cazuri de noi veniţi în care se specifică exact locul de imigrare. În Salva sunt doi veniţi din
Maramureş şi unul din Mititei, iar în Runc este un venit din Moldova. Tot din Moldova a venit un morar în
Vărarea. În Hordou sunt înregistraţi doi locuitori din Telciu, iar în Telciu sunt două cazuri de noi veniţi chiar dacă
nu sunt înregistraţi ca atare. Pentru unul plăteşte ginerele, iar celălalt contribuie el în Rebra (probabil localitatea
lui de origine). Dintre cei amintiţi mai sus doar unul are sesie, iar doi au casă, ceea ce poate să ne ducă cu gândul
că ei au emigrat din locul lor de baştină din motive de sărăcie. Totuşi, având în vedere că o parte însemnată dintre
non ad !uitau o avere mobilă consistentă, ar fi o greşeală să considerăm sărăcia singura cauză ce i-a determinat să
emigreze.
La nivelul acestor comunităţi avem de-a face cu o concepţie spaţială puternic centralizată, care determină
o atitudine fie de prietenie, fie de respingere faţă de noii veniţi. În faţa ameninţărilor din afară, solidaritatea de
grup specifică satului funcţionează perfect. Nu putem şti cu exactitate ce atitudine au avut sătenii faţă de noii
veniţi, mai ales că nu cunoaştem, cu excepţia morarului venit din Moldova, cauzele mutării lor în noua localitate.
Aversiunea faţă de străini se poate observa însă dintr-o altă perspectivă, aceea a conflictelor pe care satele româneşti
le-au avut cu cele din Districtul săsesc al Bistriţei 25 sau cu oraşul Bistriţa. Potrivit hărţii topografice, teritoriile
săseşti sunt despărţite de Districtul românesc numai prin râul Someş. În realitate, românii au fost supuşi la multiple
vexaţiuni din partea saşilor ce le-au luat cu forţa teritorii agricole sau păşuni, ori, forţând prin îndiguiri schimbarea
cursului Someşului, le-au distrus românilor terenurile cultivate. Aceasta a creat la români o atitudine retlexă de
ură, care nu de puţine ori a degenerat în conflicte deschise2 6.
Exemplele de mai sus nu fac altceva decât să demonstreze existenţa unei continui mobilităţi a locuitorilor
celor două cercuri ale Districtului românesc al Bistriţei la nivelul unei arii geografice întinse, care depăşeşte
limita satului.
Mai mult chiar, deoarece majoritatea satelor din District sunt situate într-o zona de munte cu pământ arid,
al cărui randament agricol este foarte scăzut, pentru a-şi completa cele necesare traiului locuitorii sunt nevoiţi să
vândă produse obţinute în gospodărie, în special din prelucrarea lânii sau a laptelui. Vânzările se fac în târgurile
din Bistriţa (69,56%) sau din Transilvania (65,21%). O mare parte însă a locuitorilor se deplasează pe teritoriul
Ungariei (39, 13% ), ajungând la distanţe de peste 10000 de paşi. Făcând o comparaţie între locuitorii celor două
cercuri ale Districtului românesc, se observă orientarea spre teritoriul regatului Ungariei mai ales a celor din cel
inferior (63,63%, spre deosebire de 16,66% în cercul superior), în timp ce cei din cercul superior preferă să-şi
desfacă produsele în târgurile din oraş (83,33%, respectiv 54,54% cei din cercul inferior) sau în interiorul provinciei
(75%, spre deosebire de 54,54% în cercul inferior).
Din descrierile făcute în conscripţia de la 1750 deducem că satele Districtului românesc al Bistriţei vând
mai multă lână, fie în formă brută, fie postav, covoare, pănuri, articole de îmbrăcăminte. Pănurile făcute de femeile
de pe Valea Someşului erau foarte renumite şi apreciate pentru calitatea lor, deoarece lâna era tunsă direct de pe
oi, nu de pe pieptare, cum se proceda în alte zone2 7.

De exemplu conflictele satelor româneşti Feldru, Sângeorz cu comuna săsească Iad (azi Livezile) sau conflictul
Dumitra Săsească. Vasile Bichigean, op. cit., Arhiva someşană, nr. 17, 1933, p. 212-215.
6
! Ibidem, p. 206.
! 7 Tiberiu Morariu, VieaJa pastorală i'n Mun,tii Rodnei, Bucureşti, 1937, p. 128.
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localitatea

MOCOD
MITITEl
RUNC
ZAGRA
POIENI
GAURENI
SUPLAI
BICHIS
SALVA
SANTIOANA
NUSFALAU

comert in
oras

comert In
provincie

conwt In Ungar!

localitatea

1

SANGEORZ
FELDRU
VARAREA
REBRA
REBRISOARA
HORDOU
TELCIU
IL VA
LESU
MAIERU
RODNA
NASA UD

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

Tabel nr. 1. Mobilitatea populaţiei Districtului românesc în
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provincie

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

funcţie

comert In
Ungaria

1

1

1

de zonele de comerţ

Produsele lactate rareori erau transportate la distanţă, comercializându-se mai mult local la cei care nu
dispuneau de animale. Valoarea acestor produse lactate vândute nu reprezintă însă venituri prea mari deoarece
brânza realizată de abia satisface nevoile casnice. Adeseori doar proprietarii cu multe oi îşi permit să facă comerţ
cu brânză, ceilalţi, având un număr mic de animale, deci şi cantitate mică de brânză, nu o vând, ci o bat direct în
"barbinţe" pentru consumul familiei.
Se mai face comerţ cu vite ce sunt cumpărate tie pentru a ti tăiate, tie pentru a ti ţinute. În 1755 nu exista
nici o reglementare precisă a înregistrării animalelor sau fructelor vândute anterior de recensămintele oticiale şi
nici a celor sacrificate pentru uzul propriu sau a celor răpuse de boală. De aceea s-a cerut o clarificare a situaţiei 23 .
Aceste cerinţe vin în întâmpinarea interesului crescut al imperialilor faţă de inventarul mişcător al gospodăriei
ţărăneşti, când s-a cerut evitarea abuzurilor funcţionarilor în acest sens 29 .
Abuzuri se întâmplau destul de des în District. În 1758 lui Ioan Fetinca din Salva, preceptorul regesc i-a
luat doi boi pe motiv că în Salva sunt tăinuitori. Pentru a-şi recupera animalele, omul a trebuit să plătească o
despăgubire de 7 florini renanP 0. Situaţia de mai sus se repetă şi în Telciu cu Lazăr a Popii şi cu Arsente Hordovan
ce şi-au pierdut animalele, deşi ei nu au nici o legătură cu tăinuitorii. Rebrişorenii şi-au scăpat vitele pe teritoriul
celor din Dumitra, care le-au confiscat, cerând despăgubiri 31 • Mocodenii cer primarului Bistriţei să-I elibereze pe
consăteanul lor Casian Ioan care a sechestrat doi boi ai lui Ciot Dănilă pentru că acesta avea o datorie faţă de
Mocod de 23 t1oreni şi 60 creiţarP 2 •
După cum se vede, practica secbestrării animalelor este un lucru foarte întâlnit şi care nu de puţine ori a
declanşat cont1icte.
Nu întotdeauna comerţul cu vite este unul voit, ci se întâmplă ca, datorită nevoilor stringente, sătenii să-şi
vândă vitele. Astfel de fapte au fost semnalate după introducerea sistemului de impozitare Bethlenian când s-a
constatat că foarte mulţi contribuabili nu mai aveau vite, fie că n-au mai avut cu ce le ţine (datorită anilor secetoşi
1746-1748 şi invaziilor de lăcuste, ca cea din 1748, când plantele de cultură au fost aproape distruse; aceasta a
determinat o lipsă de alimente acută ce a provocat scumpirea produselor alimentare-13 ), fie le-au vândut (datorită
nemulţumirilor cauzate de impozitul mai mare pe care trebuiau să-1 plătească în comparaţie cu locuitorii din
comitatele vecine).

~~Vasile

~9
10

11

n
11

Bichigean, op. cit, Arhiva Someşană, nr. Il, 1929, p. 91.
Ibidem, Arhiva Someşană, nr. 12, 1930, p. 216.
Ibidem, Arhiva Someşană, nr. 17, 1933, p. 210.
Ibidem, p. 214.
Ibidem, p. 210.
Astfel, o ferie de grâu a crescut în două săptămâni de la 36 crei!ari la 1 florin iar una de porumb de la 12 dinari la 48 dinari. Paul
Cemovodeanu, P. Binder, Cava/erii apocalipsului, Bucureşti, 1993, p. 155.

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

154

Astfel, s-a ajuns ca numărul animalelor să scadă aşa de mult încât, după cum ne informează petiţia românilor
din Mititei din 1755, "arareori poţi afla om care să aibă doi boi"J.4.
Primăvara, pe lângă vite, sătenii vindeau şi miei. Valoarea lor de vânzare era însă foarte mică. În funcţie de
posibilităţi, se remarcă la unele familii şi un comerţ sezonal de oi. Ele sunt cumpărate primăvara, sunt vărate, apoi
toamna ele sunt vândute altor persoane care le iernează. Aceste tranzacţii, deşi au frecvenţă destul de mare, nu
reprezintă o valoare economică însemnată 35 .
Din cauza monopolului breslelor s-a ~~;juns uneori la conflicte între românii din District şi pielarii din
Bistriţa. Astfel, Someşan Gavrilă a cumpărat în 1757 din Bistriţa o piele de vacă cu doi tlorini. Aceasta i-a fost
însă confiscată de către breasla cizmarilor. Un alt român, Drăguş Simion, deşi a obţinut dreptul de cumpărare de
la breaslă, a fost bătut şi amendat cu patru florini după ce a cumpărat o piele de vacă 36 .
Chiar dacă doar o mică parte dintre locuitorii satelor Districtului românesc practică comerţul, sunt
surprinzătoare distanţele la care ei pot să ajungă, lărgind astfel orizontul cunoaşterii şi limitele comunităţii în care
trăiesc. Pentru a putea călători, chiar şi pentru a-ţi vinde produsele, trebuia obţinut de la magistratul oraşului
Bistriţa un salvconduct. Aşa s-a întâmplat la 15 septembrie 1715 în cazul primarului Flore Dragoş şi al juraţi lor
Todor Rosea şi George Vărărean din Sântioana, care au primit aprobarea da a călători în afaceri particulare în
părţi îndepărtate ale ţării 37 .
Pentru ţăran satul este centrul de unde priveşte lumea, ca din interiorul unui fel de cerc invizibil care separă
ca un cordon spaţiul până unde este posibil să se aventureze într-un mediu natural, social agresiv şi periculos. Ca
atare, imobilismul lumii rurale reprezintă, din acest punct de vedere, !ară îndoială, o realitate. Dar este la fel de
adevărat faptul că lumea românească a Transilvaniei, la toate nivelele sale, devine destul de mobilă în această
perioadă de început a epocii modemeJ 8. O altfel de mobilitate este cea produsă de condiţiile iobăgiei, care în tot
secolul al XVIII-lea a generat emigrări masive din toată Transilvania.
Motivele plecării erau diferite: sărăcia, foametea, calamităţi naturale, lipsa de pământ roditor, asupririle şi
persecuţiile, problemele religioase, frica de armată. Băjenia a luat proporţii mari mai ales spre mijlocul secolului
XVIII ca urmare a conflictului iscat între românii din Districtul românesc şi oraşul Bistn\a.
În prima jumătate a secolului al XVIII-lea au existat în Districtul românesc al Bistriţei mai multe asemenea
valuri de emigrări. Prin 1725, după spusele delegatului bistriţean la Sibiu, "valah ii s-au împrăştiat foarte mult, aşa
că sate întregi au rămas goale. Deoarece ei locuiesc prin munţi pe pământ arid, trebuie să-şi cumpere cerealele
necesare; dar cum nu au vite şi nici alt mijloc de a-şi câştiga bani, chiar şi cei ce au rămas pe loc, la primăvară fără
îndoială vor pleca în altă parte şi astfel restul vidicanilor nu va putea purta poverile" 39 .
La începutul deceniului al cincilea la secolului XVIII a existat un alt val mare de emigrări datorită foametei
din anii 1740-174240 . De exemplu, în Rodna în 1741 a fost un an rece caracterizat printr-o cădere timpurie a
zăpezii, frig mare şi ploi multe. Din această cauză cerealele nu s-au putut coace, iar românii au fost nevoiţi să-şi
vândă sau să-şi taie vitele şi să macine co~ja de arbori pentru a face pâine41 • În iunie 1742 primarul oraşului
Bistriţa scria sibienilor că nici nu cutează să publice ordinul gubemial privitor la noua contribuţie deoarece
"districtualii sărmani pleacă în cete de câte 10-20 în ţară la lucru, ba se duc şi la Ungaria unde de curând au plecat

Vasile Bichigean, op. cit., Arhiva Someşană, nr. 22, 1937, p. 80.
Tiberiu Morariu, op. cit., p. 134.
l 6 Vasile Bichigean, op. cit., Arhiva Someşană, nr. 17, 1933, p. 217.
J7 Vrrgil Şotropa, Riiboaje din trecut, Arhiva Someşană, nr. 1, 1924, p. 63.
Js Toader Nicoară, op. cit., p. 37.
l 9 Virgil Şotropa, Biijenii în secolul XVIII, Arhiva someşană, nr. 16, 1932, p. 57.
40 Ibidem, p. 57. În fondul Primăriei oraşului Bistrita există un tabel cu supuşii din Districtul românesc al Bistritei,ernigrati în anul
1740. Au fost consemnati la nivelul întregului District 199 fugiti. Cei mai multi sunt din Rodna- 32, urmează Maieru- 24, Telciu
- 18, Poieni- 16, Runc- 16, Leşu - 14, Mocod- 14, Năsăud - 11, Zagra- 1O, Hordou- 10, Rebra- 9, Suplai- 8, Sângeorz- 6. În
Arhivele Na1ionale- Directia Judefeană Cluj (în continuare AN Cluj), Primăria oraşului Bistrita (în continuare POB), II a, fasciculus
6, fila nr. 2.
41 Virgil Şotropa, Rel'o/ta districtului niisiiudean 17.'i.'i-1762, Arhiva someşană, nr. 22, 1937, p. 3.
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deodată

35 din Maieru" 42 • Pentru un timp emigrările au scăzut în intensitate, pentru ca în 1746 să sporească din
nou, fapt ce a determinat-o pe Maria Tereza să poruncească constituirea unei comisii conduse de contele Teleki,
pentru cercetarea cauzelor emigrărilor, care să facă posibilă luarea unor măsuri de stopare a lor 43 .
Nu întotdeauna fenomenul emigrării era unul ireversibil, după cum demonstrează cazul a doi locuitori din
Districtul săsesc al Bistriţei, care s-au întors în 1749 în satul natal Dumitra, după 6 ani petrecuţi în Moldova44 •
Alături de această mobilitate colectivă trebuie remarcată şi o mobilitate individuală dictată de anumite
împr~jurări speciale, ce depăşeşte cu mult zonele de emigrare, şi care dau contururi tot mai precise ale unor
orizonturi largi europene. Macavei a Popii din Mocod, împreună cu alţi doi tovarăşi, a mers în 1757 la Viena, în
numele întregului District valah, pentru a prezenta un memoriu curţii imperiale45 •
Ca atare, experienţa spaţială în lumea satului Districtului valah al Bistriţei, în perioada de mijloc a secolului
al XVIII-lea, gravitează între orizontul relativ închis şi stabil, conturat în arealul satului şi a proximelor vecinătăţi,
lărgit până la identificarea cu zona folclorică, şi între orizonturile total necunoscute, îndepărtate şi de multe ori
neînţelese.

abordare fizică a spaţiului, în satul transilvănean mai întâlnim o abordare imaginară a
spaţiului • În condiţiile în care era greu să călătoreşti, era mult mai uşor să-ţi imaginezi şi să asculţi ca, apoi, prin
contagiune colectivă, totul să tie receptat la nivelul întregului sat. O astfel de abordare, nu de puţine ori, se naşte
din aversiunea faţă de celălalt. Un bun exemplu în acest sens este eticheta primită de satul Runc în District, a cărui
imagine a avut mult de suferit de pe urma credinţei că satul este format numai din hoţi. Această catalogare a
runcanilor i-a costat de cel puţin patru ori când ei au pierdut părţi din hotarul satului trecute la "păgubiţi"~ 7 .
Cele 23 sate ale Districtului românesc al Bistriţei sunt situate în zona montană a Carpaţilor Orientali. În
descrierea frontală a satelor din conscripţia de la 1750, 15 dintre ele (62,21%) sunt menţionate ca având pământ
cu randament agricol mediu, iar 8 (43,78%) au pământ steril, cu un randament foarte scăzut, greu accesibil, ce nu
poate ti îngrăşat.
Dacă analizăm separat cele două cercuri ale Districtului valah, vom observa o diferenţă substanţială în ceea
ce priveşte fertilitatea solului: în timp ce în cercul inferior 54,54% dintre sate au pământul slab productiv, în
cercul superior doar 8,34% dintre sate sunt în această situaţie. Zona este, în schimb, bine împădurită, existând
păduri suficiente în Il sate (47,82%) şi abundente în 7 sate (30,43%).
O deosebire există şi în ceea ce priveşte suprafaţa păşunilor: in timp ce în cercul inferior în majoritatea
satelor (63.63%) păşunile nu ajung sau sunt sleite din cauza sărăciei locului (Găureni, Mocod, Mititei, Runc,
Zagra, Poieni), în cercul superior în 75% dintre ele există păşuni suficiente (Ilva, Leşu, Năsăud, Sângeroz, Feldru,
Vărarea, Rebra, Rebrişoara) şi în 25% abundente (Maierul, Hordou, Telciu), dându-le posibilitatea locuitorilor să
crească un număr mai mare de animale.
Situaţia poate fi explicată prin influenţa mai multor factori, printre care relieful şi clima. Datorită altitudinii
diferite la care se atlă satele Districtului, există decalaje de temperatură ce vor influenţa nu numai vegetaţia ci şi
ocupaţiile locuitorilor. Dacă în partea superioară a văii Someşului Mare, în regiunea Rodnei, suprafeţele de păşune
şi fânaţ sunt mai mari, pe cursul mijlociu sau inferior al Someşului cresc suprafeţele destinate agriculturii 48 . Este
evident că pentru populaţia satelor din jurul Rodnei creşterea animalelor este o ocupaţie mult mai importantă
decât în zona cursului inferior al Someşului.
Pe

lângă această

46

Şotropa,

42

Virgil

4

Ibidem, p. 59.
Ibidem, p. 59.

)

44

45
46
47

48

Biijenii în secolul XVIII, Arhiva someşană, nr. 16, 1932, p. 58.

Vasile Bichigean, op. cit., Arhiva Someşană, nr. 12, 1930, p. 231.
T. Nicoară, op. cit., p. 50.
I.S. Pavelea, Legiuiri din trecut, Arhiva Sorueşană, 7, 1927, p. 89-94.
În timp ce la Rodna păşunile ocupă o suprafa!ă de 880 care iar pământul arabil 854 câble, la Năsăud suprafa!a fâna!elor este de 422
care iar a arabilului de 809 câble. Diferen!a va creşte dacă coborâm şi mai mult pe cursul Someşului: la Mocod suprafa!a de păşune
este de 151 care, în timp ce a pământului arabil de 798 câble.
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Pentru a reliefa acest lucru vom analiza, pe baza datelor conscripţiei de la 1750, suprafeţele de pământ
arabil şi fânaţ din cele două cercuri ale Districtului românesc al Bistriţei. Astfel, dacă în cercul inferior suprafaţa
de pământ este de 5205 câble- 8/16 merţe (aproximativ 1301,25 ba), iar cea a fânaţului de 1778 care (aproximativ
445,5 ba), în cercul superior suprafaţa arabilă este de 7012 câble- 28/16 merţe, (aproximativ 1753 ba) iar a păşunilor
este de 6018 care (circa 1504,5 ba). În medie, unei familii contribuabile din cercul inferior îi revine o suprafaţă
arabilă de 4, 75 câble (circa 1,18 ba) şi un fânaţ 1,62 care (circa 0,40 ba), în timp ce în cercul superior unei familii
contribuabile îi revine o suprafaţă arabilă de 3,22 câble (cea. 0,80 ba) şi un fânaţ de 2,76 care (cea. 0.69 ba).
Comparând aceste date remarcăm, la nivelul întregului District valah, o subordonare a economiei agrare
celei păstoreşti, lucru valabil până în zilele noastre. Această subordonare a terenurilor agricole faţă de întinderea
păşunilor este cu atât mai evidentă cu cât ne apropriem mai mult de munte. Proporţional va creşte şi numărul
animalelor, în special al oilor.
Se observă, aşadar, o inversare a raportului dintre fânaţ şi pământ arabil: păşunea predomină la poalele
muntelui, în timp ce în zona colinară a cursului inferior al Văii Someşului agricultura capătă o importanţă mai
mare.
Ştiut tiind faptul că, în general, populaţiile agrare se ocupă complementar cu creşterea pe lângă casă a
vitelor mari în timp ce populaţiile pastorale preferă ovinele, se impune şi o comparaţie a numărului acestor animale
din aceleaşi date ale conscripţiei fiscale din 1750. Vom constata o creştere a numărului oilor faţă de al comutelor
mari o dată cu creşterea altitudinii şi a suprafeţelor păşunilor alpine.
În medie, în cele 11 sate ale cercului inferior al Bistriţei, unei familii contribuabile îi revin 3,8 oi şi 1,02
vite, în timp ce în satele cercului superior 7,5 oi, respectiv, 0,9 vite.
Efectuând o repartiţie pe hartă a acestor date observăm că cele mai multe oi le au contribuabilii din Rodna,
Ilva, Maieru; Leşu, Sângeorz, Rebra. Tot aici şi numărul stânelor este mai mare49 pentru că frecvenţa maximă a
stânelor o găsim la etajul superior al muntelui, la 800-1250 metri altitudine 50 .
cornute mari

o vine

localitatea

media

nr.

pe

nr.

familie

MOCOD
MITITEl
RUNC
ZAGRA
POIENI
GAURENI
SUPLAI
BICHIS
SALVA
SANTIOANA
NUSFALAU

339
427
307
235
53
263
665
815
552
307
207

total 4190

5.7
11.5
12.7
'1.5
0.5
2.62
3.08
11.8
2.7
5.2
2.4

90
55
36
120
60
52
246
84
179
81
99

media
pe
familie

o vine

eline
nr.

localitatea

cornute mari

media

nr.

pe

nr.

fanUIIe

105
104
105
0.7
0.6
0.5
1.1
1.2
108
1.3
1.6

1
1
1

3.8 1124 1.02

10

1
2
2
2

IL VA
LESU
MAIERU
RODNA
NASA UD
SANGEORZ
FELDRU
VARA REA
REBRA
REBRISOARA
HORDOU
TELCIU
total

1019
784
3784
2897
604
2626
997
378
940
1068
452
928
16477

11.4
10,59
10.6
11.2
3.1
8.3
5.3
6.09
8.17
4.4
5.1
4.7
7.5

media
pe

atine
nr.

familie

86
91
350
317
182
295
170
35
79
157
73
178
2013

0.8
1.2
0.9
1.2
0.9
0.9
0.9
0.5
0.6
0.6
0.8
0.9
0.9

2
1
6
4
2
4
1
1
2
3
2
3
33

Tabel nr. 2. Numarul animalelor detlnute de locuitorii Districtului românesc al Bistrltel

Numărul

de animale trimise pentru vărat la munte nu este însă neapărat legat de suprafaţa de păşune ci de
natura păşunilor şi posibilităţilor comunităţilor săteşti respective de a le ierna51 • De aceea comunităţile situate în

49

50

51

AN Cluj, POB, II a, pachet 139, fasciculus 11, fila 112.
Aici dezvoltarea vegetaJiei este foarte mult întârziată în compara!ie cu regiunile de şes, ca urmare, păşunatul începe mai târziu iar
cositul se face o singură dată pe an, la începutul lunii august. Tiberiu Morariu, op. cit., p. 35.
Ibidem, p. 69.
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zonă mai joasă,

unde agricultura precumpăneşte, vor obişnui să ierneze vitele în hotarul altor comune situate chiar
la poalele muntelui 52 .
În secolul al XVIII-lea exploatarea tănaţelor era colectivă, la fel şi turmele erau formate din oile mai
multor proprietari. Procesul de individualizare va avea loc târziu, spre stărşitul secolului următor şi începutul
secolului XX, când se va schimbă şi opţiunea pentru animale, preferându-se în locul ovinelor, vitele mari 53 •
Înainte de înfiinţarea regimentului de graniţă, magistratul oraşului Bistriţa repartiza munţii comunelor
doritoare să-i arendeze. Pentru folosirea lor se plătea vamsugul, taxă specială destinată acestui scop54 • Până în
1754 munţii au fost împărţiţi numai unor comune româneşti năsăudene. După 1754 însă, la împărţirea munţilor
vor participa şi comunele din Districtul săsesc al Bistriţei, ceea ce a dus în cele din urmă la conflicte55 . După
constituirea graniţei militare pădurile au tbst comasate şi împărţite între comunele aparţinătoare regimentului, în
funcţie de mărimea lor şi numărul populaţiei.
O intensitate mai mare a activităţilor agricole în cercul inferior poate fi susţinută şi prin compararea veniturilor
obţinute din morărit. Astfel, în timp ce în cercul inferior venitul global obţinut de cele 11 sate este de 560 florini
renani- 25 creiţari, în cel superior este de 282 florini- 39 creiţari, ceea ce înseamnă o diferenţă mai mare de 50%.
Comparaţia trebuie luată totuşi cu rezervă, având în vedere că la apariţia unei mori, pe lângă obţinerea aprobări lor
necesare construirii, contribuie mai mulţi factori importanţi, printre care: cursul de apă şi reliefuP 6•
În ceea ce priveşte morile, mult timp acestea au aparţinut feudalilor, oraşelor sau instituţiilor feudale.
Autorizaţiile de construcţie se obţineau foarte greu; ele se dădeau unor ţărani înstăriţi asociaţi în acest scop, iar
forma de proprietate era, iniţial, comunitară. Din datele conscripţiei fiscale din 1750 se poate observa numărul
acestor asociaţi la morile de cereale, ei tiind înscrişi cu venituri obţinute din activitatea de morărit.
localitatea

POIENI
GAURENI
SUPLAI
MOCOD
MITITEl
RUNC
ZAGRA
BICHIS
SALVA
SANTIOANA
NUSFALAU

total

nr.

nr.

nr.

%dintre

mori

mori

asociati-

contrlbua

1720 1750

lor 1750

blll

venit obtinut

fior. cre It.

2

5
1
1
3
3
3
10
3
4

14
1
3
21
21
6
44
3
8

23,72 177
2,70
5
12,5
8
13,72 76
23,33 24
6,45 32
19,81 173
5
19
3,94 84

16

33

121

11,15 600

3
2
3
6

6
24
57
15
12
21
10

25

localitatea

m";~l l :;~1

nr.

1120 i 1150

IL VA
LESU
MAIERU
RODNA
NASA UD
SANGEORZ
FELDRU
VARA REA
REBRA
REBRISOARA
HORDOU
TELCIU
total

2'

%dintre

asociati· contrlbua
lor

blli

3

3
2
4
2
5
6
4
1
3
7
2
5

4
3
14
2
31
16
16
3
15
24
3
13

24

44

144

3
2
4
2
3
5

4,16
4,05
3,94
1 '16
16,06
5,06
2,64
14,51
11,30
9,91
3,40
6,70
6,61

venit obtinut

fior.

cre it.

4
10
49
8
46
29
25
9
17
46
14
19

27
30
15

282

39

47
50
55
45
28
35
15
52

Tabel nr. 3. Situatia morilor si asociatilor morari in Districtului românesc al Bistritei

Se constată o diferenţiere materială între coproprietari datorită cotelor părţi diferite care le revin. În cele mai
multe cazuri nu se întâlneau formele iniţiale de întovărăşire, caracterizate prin deţinerea unui număr egal de cote
părţi, ci s-a ajuns să predomine anumite familii, care-şi vor păstra această poziţie până aproape de zilele noastre 57 •

51
51
54

55
56

57

Ibidem, p. 58.
Ibidem, p. 58.
De exemplu, în 17 53 această taxă pentru dreptul de folosire a păşunilor montane era de 6 dinari pentru cai, 4 dinari pentru oi, capre,
porci, 3 dinari pentru berbeci, 1,5 dinari pentru miei, la care se mai adaugă 55 dinari pe care trebuia să-i dea fiecare stăpân de
animale şi 4 floreni ungureşti pentru turma fiecărui sat. Ibidem, p. 95.
Ibidem, p. 83.
Valea Zăgrii (Ţibleşului) este mult mai propice unor astfel de construcţii tehnice decât cursul superior al Someşului.
Astfel de familii sunt: Cârdan, Moroşan în Rodna; Mărcuş, Sohorca, Oanea în Sângeorz; Bardan, Neamţ în Feldru; Gaşpar, Oneţiţă
în Maieru; Gălan în Leşu; Născuţ, Cotul în Năsăud; Buhai, Acul în Rebrişoara; Pop, Pupăză în Telciu; Cotoc, Cornea, Dolha în
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Deoarece la mijlocul secolului al XVIII-lea în unele localităţi (Poieni, Năsăud, Mititei, Zagra) asociaţii la
mori reprezentau 15-24% din totalul gospodăriilor, la construirea şi întreţinerea unor asemenea instalaţii tehnice
populare contribuţia în muncă şi materiale era adusă, în bună parte, sub forma tradiţională de într~jutorare, evident
în profitul proprietarului principaP8. Din a doua jumătate a secolului XVIII s-a generalizat regimul de proprietate
individuală la toate instalaţiile tehnice de factură tradiţională 59 . De obicei, lucrul la morile de cereale, la oloiniţe
sau la teascurile de struguri sau fructe era plătit cu un uium de 10% din produsul rezultat. Proprietarii vclniţelor
pentru prepararea vinarsului din prune percepeau ca uium o şesime din ţuica produsă.
Numărul morarilor înscrişi în conscripţie este foarte mic (IIva 1, Rodna 3, Feldru 1, Vărarea 1, Rebra 3,
Rebrişoara 1). Toţi sunt "propnis domibus carentei', jumătate dintre ei fiind înregistraţi ca "non ad !uit' sau
"advena ma/itai'. Practic, ei sunt ang~jaţi de către asociaţi, deplasându-se, în funcţie de ofertă, dintr-un sat întraltul (un morar din Rodna a fost morar şi In Feldru) sau chiar venind din Moldova (Morarul din Vărarea figurează
în 1748, 1749 ca "non ad /Uil' cu menţiunea "habitat in Moldova"). Ei nu au sesie şi nici casă proprie, m~joritatea
neavând pământ arabil (90%), nici tănaţ (90%), ci doar animale (morarul din Ilva are 2 boi, 1 vacă; primul morar
din Rodna are 2 vaci; al doilea morar din Rodna are 2 vaci, 2 juninci, 1 porc; al treilea morar din Rodna are 1 bou,
1 vacă, 1 porc şi 4 stupi; morarul din Vărarea şi cei doi din Rebra au câte 1 vacă). Există şi trei cazuri în care
morarii nu au nici o avere mobilă sau imobilă (morarul din Vărarea venit din Moldova, un morar din Rebra şi
morarul din Rebrişoara). 70% dintre ei poartă numele de Morar.
În ceea ce priveşte agricultura din zonă, din aceeaşi descriere frontală a conscripţiei fiscale de la 1750
putem deduce că sistemul agricol folosit era cel al alternării anuale a două câmpuri (calcaturi). La toate satele se
specifică în descriere că se ară cu schimbul două câmpuri, adică tiecare calcatură era arată şi cultivată o perioadă
de timp, un an sau mai mulţi, după care pământul era lăsat să se odihnească.
În secolul al XVIII-lea sistemul calcatorial este principalul şi cel mai răspândit sistem de agricultură din
Transilvania, dar, paradoxal, în legătură cu el se fac cele mai puţine precizări documentare. Explicaţia constă
în faptul că, fiind cel mai uzual şi mai obişnuit sistem agricol, nu a fost consemnat; interes stârneau mai ales
lucrurile neobişnuite 60 • Regula se poate aplica şi în cazul Districtului românesc al Bistriţei, deoarece cele mai
multe amănunte despre modul cum funcţionează acest sistem le găsim în descrierea frontală a satelor din
cercul superior al Districtului, unde, aşa cum am văzut deja, principala ocupaţie este creşterea animalelor. Se
specifică că există fânaţe separat de pământul arabil, iar terenul cultivat este împărţit în două calcaturi care se
rotesc între ele anual 61 •
Practic, nu întotdeauna se reuşeşte ca prin împărţirea hotarului în două câmpuri să se asigure echilibrul în
ceea ce priveşte fertilitatea terenurilor din cele două părţi ale hotarului. Faptul are semnificaţie deosebită în cadrul

58

59

60

61

Mocod; Ciocan, Zăgrean în Mititei; Todor, Zimveliu, Moţ, Marian, Lehaci în Zagra; Todoran, Zăgrean în Bichigiu; Morar în Runc;
Ianu, Pop în Salva. Vezi Monica Budiş, Nicolae Dunăre, Instala,tiile populfll'e de prelucrare, in Bistn!a-N;is;iud. Studii şi cercetări
etnografice... , p. 236.
Iniţial aceeaşi formă de proprietate în asociaţi s-a practicat şi la celelalte instalaţii tehnice, în special la cele mai costisitoare ce
necesilau şi o întreţinere mai susţinută: joagărele, circularele, cazanele de ţuică, pivele de pănură sau cele de ulei. Ibidem, p. 236.
Din punct de vedere tehnic, morile pot fi cu roată cu cupe, unde căderea de apă este oblică - utilizate pe apele cu debit mai mic
(Rebrişoara, Telciu, Zagra, Sângeorz, Rodna, Nuşfalău), sau mori cu roată cu pene, unde apa cade în sens opus curgerii râuluiutilizate pe râurile cu debit mare şi constant (Feldru, Sângeorz, Maieru, Rodna, Rebrişoara, Rebra). Ibidem, p. 212.
Barbu Ştefănescu, Considera,tii asupra tehnicii agricole din Bihor in secolul al XVIII-lea. Sistemele de agricultură, Crisia, XIV,
1984, p. 399.
De exemplu, În satul Sângeorz "( ... ) Territorium hujus loci în duabus calcaturis consistit (... ) pascua sufficienta habet. Terrarum
arabilium a cub. 70 ut et Foenetorum a curr. 200 iamin Tabellis superius inserlotum quoltanis aran tur et secantur. Reliqua vero iuxta
calcaturas annuatim variantes (... )."In satul Rodna: "( ... ) Terrarum arabilim a cub. 20 Foenetorumque a cur. 50 Tabellis iam antea
insertorum annuatim coluntur el secantur. Reliquum vero juxta annuatim variantes calcaturas"Jn satul Maieru: '( ... ) Calcaturas hic
locus du as habet sex quandoque etiarn octo bobus jugalibus ara tur (... ) Terrarurn arabilium pars quarta; Foenetorum vero tertia iam
insertorum quattannis colitur el secantur. Residuurn vero iuxta calcaturas annuatim variantes". AN Bistriţa, Fond personal Iulian
Mar!ian, nr. 180 (Conscripţia fiscală de la 1750 în Districtul românesc al Bistriţei).
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unei economii de subzistenţă strictă; în cazul unor condiţii climatice nefavorabile, foametea este indiscutabil
foarte frecventă 62 •
În trecut, pământul arabil era împărţit anual între contribuabili în funcţie de numărul de vite al fiecăruia,
ceea ce presupune că suprafaţa arabilă era diferită de la an la an 63 . În Districtul valah al Bistriţei, comparând
suprafaţa de pământ cultivat cu numărul de vite, observăm că de cele mai multe ori suprafaţa arabilă nu este direct
proporţională cu numărul de animale, ceea ce ne face să presupunem că pământul era individualizat. În memoriul
din 1761, adresat de cele 23 comune valahe magistratului oraşului Bistriţa, este şi plângerea unei văduve din
Nuşfalău care reclamă că a fost obligată să plătească restanţe la darea pe pământ, deşi soţul ei 1-a cedat comunei
încă din 1744 când era în viaţă64 . Individualizarea pământului nu ar ti o excepţie pentru zona montană, având în
vedere că, din cauza reliefului, a randamentului scăzut al solului şi structurii aşezărilor, parcelele de arabil sunt
dispersate pe o arie mai mare. O situaţie similară a prezentat Barbu Ştefănescu pentru zona de deal şi de munte din
Bihor65 . Nu putem şti exact dacă în toate satele româneşti ale Bistriţei alternanţa culturilor este anuală, cu atât mai
mult cu cât în satele cercului inferior (Poieni, Găureni, Suplai, Mocod, Mititei, Runc, Zagra, Bichiş, Salva, Sântioana,
Nuşfalău) acest lucru nu a fost consemnat explicit în conscripţia mai sus amintită. Se poate să rămână la latitudinea
fiecărui ţăran alegerea asolamentului. Ceea ce hotărăşte satul este momentul deschiderii sau închiderii garduri lor
de ţarină, în funcţie de pendularea oilor şi vitelor sat- munte- sat şi în funcţie de perioadele muncilor agricole.
De asemenea, păşunea comunală era folosită în comun în perioada stabilită de obştea satului, tiind interzisă
folosirea ei altfel, chiar dacă, după ce au plecat turmele la munte, unii săteni au o parte din animale acasă. În acest
caz ele urmau să pască pe fânaţul sau ţarina gospodăriei respectivului ţăran. Mai mult, ţarina este păscută întotdeauna
în comun de către animalele sătenilor, indiferent cui aparţine. Un astfel de exemplu a fost prezentat de Tiberiu
Morariu în Salva66 . Acest lucru nu este deloc un dezavant~j pentru ţărani, ci, dimpotrivă, înseamnă o îngrăşare
mai mare a pământului prin târlire.
Dintre cerealele cultivate în Districtul românesc al Bistriţei, la mijlocul secolului al XVIII-lea, se observă
preferinţa pentru grâul de primăvară (75,99% au semănat grâu de primăvară, în timp ce grâu de toamnă au semănat
53,09%). De asemenea, porumbul a fost d~ja aclimatizat şi semănat, în funcţie de altitudine, de majoritatea sătenilor
(60,88%).
Acest lucru este foarte important pentru că, o dată cu introducerea porumbului, nu mai este obligatoriu ca
parcela de pământ ce a fost semănată ani de-a rândul cu cereale tradiţionale să tie lăsată să se odihnească, ci poate
ti semănată cu porumb în anul în care rămânea de obicei ţarină. Prin aceasta se eliminau suprafeţele de pământ
nelucrate rară a se sărăci excesiv solul 67 .
Preferinţa sătenilor pentru grâul de primăvară poate fi legată de păstorit. Grâul de toamnă necesită mai
multe arături, ceea ce face ca animalele să nu poată profita de ierburile ce cresc pe ţarină. Acest lucru 1-a împins pe
ţăran să prefere semănăturile de primăvară, care necesită de cele mai multe ori doar o arătură, înainte de semănat,
dându-se astfel posibilitatea ca animalele să pască pământullăsat să se odihnească. De asemenea, grâul de toamnă
nu rezistă în condiţii de temperatură situate sub -20a C 68 •
Ogorâtul se făcea, în general, cu 4-6 boi, deoarece constituia prima arătură după ce pământul a fost lăsat să
se odihnească un an, perioadă în care a fost bătătorit de animale. Folosirea a 4-6 boi sau mai mulţi la un plug se

62

63

64

65
66

67
68

În Districtul românesc al Bistri!ei au fost consemnate în documente pagubele pricinuite de aceste catastrofe naturale în mai multe
sate pe toată perioada secolului al XVIII-lea: 1722 grindină în Rebrişoara; 1741 ninsori timpurii la Rodna; 1741-1751 inundatii şi
grindină în toată Valea Someşului; 1750 îngheJla Nuşfalău şi Sântioana şi grindină în 1755; 1757 grindină în Rebrişoara; 1758
grindină şi inundaJii în Telciu; etc. Vasile Bichigean, op. cit., în Arhiva Someşană, nr. 17, 1933, p. 211-219.
Barbu Ştefănescu, op. cit., p. 402.
Vasile Bichigean, op. cit., Arhiva someşană, nr. 17, 1933, p. 218.
Ibidem, p. 402.
Tiberiu Morariu, op. cit., p. 56.
Liviu Botezan, Producfiaagrarii din Tr1111silvania în perioada 1785-1820, în Terra nostra, III, Bucureşti, 1973, p. 184.
Clima şi agricultura, în Geografia României, voi. 1. Geografia fizică, Bucureşti, 1983, p. 274.
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explică prin calitatea inferioară a animalelor de tracţiune (lucru de altfel consemnat în conscripţie) şi prin construcţia

greoaie a plugurilor şi jugurilor. Din această cauză, de cele mai multe ori, brazdele nu depăşesc 3-4 degete adâncime,
ceea ce constituie alt dezavantaj al agriculturii tradiţionale, pământul nereuşind să fie aerisit suficient.
Localitatea

griu de toamni

1

1ar. cuiMtortlor 1

POIENI

24

GĂURENI

l

%
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1

alac (slllginls)
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1
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%
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%
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15

!
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! 77.47 !
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1

! 0.45
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Tabel nr. 4. Situatia cerealelor semănate în Districtul românesc al Bistritei
Pentru că majoritatea ţăranilor nu aveau boi suficienţi 69 ei erau obligaţi să se întovărăşească mai mulţi la un
plug, cu atât mai mult cu cât aratul cu 4-6 boi necesita şi un număr de doi până la trei oameni (un copil sau o
femeie mergea în faţa primei perechi de boi, al doilea copil sau femeie mergea în faţa celei de-a doua perechi de
boi, iar la sfârşit, bărbatul mânuia plugul propriu-zis)1°. Deci, aceste munci agricole implicau mai mulţi membri ai
familiei sau mai multi asociati.
Spre deosebire de veniturile realizate din oierit sau agricultură, cele obţinute din pomicultură şi viticultură
sunt nesemnificative. Viţa de vie cultivată necesita munci de îngrijire speciale: coardele trebuiau îngropate în
pământ toamna târziu pentru a le feri de gerul iernii, iar primăvara erau din nou dezgropate, erau tăiate după un
anumit sistem, săpate şi îngrăşate. Toate aceste munci erau greu de realizat în District din cauza climei nefavorabile
şi a reliefului 71 • În 1750, venituri din vii au avut doar 12 locuitori din Nuşfalău (14, 11 %), pe valea Şieului, şi
preotul reformat din Rodna. Situaţia este valabilă şi în cazul pomiculturii. Până în 1772, când Maria Tereza, prin
decretul imperial din Il ianuarie, ordona plantarea obligatorie a pomilor fructiferi în grădini, ţăranii îşi dădeau

.

69

70
71

.

În memoriul celor 23 sate din Districtului românesc adresat magistratului Bistri!ei, este şi plângerea lui Teodor Cosma din Nuşfalău
ce a reclamat că a trebuit să plătească dare pentru boi, deşi el nu mai are de 16 ani aşa ceva. V. Bichigean, op. cit., Arhiva someşană,
nr. 17, 1933, p. 218.
Ibidem, p. 160.
Nicolae Dunăre, Ioan Moldovan, Constantin Podani, Agricultura, în Bistr4a Niisiud. Studii şi cercetări etnografice... , p. 88.
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prea puţin silinţa în acest domeniu. La mijlocul secolului al XVIII-lea venituri din livezi au avut doar 12locuitori
din Poieni (20,33%) şi un locuitor din Bichiş (1,6%). Aceasta nu înseamnă însă că până la 1772 românii din
District nu au avut pomi tructiferi, ci doar că ei erau cultivaţi într-un mod mai puţin organizat. Dovadă sunt
existenţa cazanelor de ţuică.
Nu exista un monopol al vânzării băuturilor, ci al comercializării cu amănuntul. Supusul este liber să-şi
valorifice produsele sale în anumite limite şi în anumite perioade ale anului. Însă, dacă lua asupra sa sarcina de a
vinde anumite cantităţi din băuturile stăpân ului, perioada de crâşmărit se lărgea la întreg anuln. La 18 februarie
1758, evreul Aron Lei bel a cerut de la magistratul Bistriţei arendarea cârciumilor din cele 20 comune ale Districtului
valah, cu excepţia Rodnei. Magistratul a hotărât să fie întrebate mai întâi satele dacă nu mai vor să plătească ca
până atunci arenda de 100 de galbeni; doar în caz contrar dreptul va fi cedat evreului.
localitatea

ven• un o1n cazane ue
lui ca
nr. eontnb.

%

do 1liolo
IY.

contrib.

nr. contrlb

%

6.7
8.1
5.88
5.5
2.15
5.85
5
9.85
4.7

5
1
1
2
5
1
2
2

13.51
0.6
1. 11
2.15
2.2
1.6
0.9
2.3

total

19

1.75

63

5.8

total/district

38

1.16

104

3.18

iL VA
LESU
MAiERU
RODNA
~ASA UD
SANGEORZ
FELDRU
VARAREA
REBRA
REBRISOARA
HORDOU
TELCIU

total

vem un u1n 1mp e 1 'Jrl

d

_li

localitatea

4
3
9
5
2
13
3
20
4

MOCOD
MITITEl
RUNC
ZAGRA
POIENI
GAURENI
SUPLAI
BICHIS
SALVA
SANTIOANA
NUSFALAU

ven• un am cazane ue

vem un u1n mp1a.1 un

%

nr

conlrib.

,uielo

%

2
1
3
1
2
3
2
1
4

2.08
1.3
0.8
0.3
1.03
0.9
1.08
0.8
1.65

1
1
1
1
7
5
4
5
9
1
6

1.04
103
0.2
0.3
3.62
1.58
2.16
4.34
3. 71
1.6
3.09

19

0.87

41

1.88
-

Tabel nr 5. Situatia contribuabililor din Districtul r•)mânesc al Bistritei ce obtin venituri din cazanele de
tuica si împletituri de nuiele

La mijlocul secolului XVIII venituri din cazane de ţuică sau bere au avut 1,16% din populaţia contribuabilă
a Districtului.
Alte venituri suplimentare sau sursă de hrană mai sunt obţinute de locuitorii din Districtul valah din pescuit,
plutărit, pădurărit sau minerit.
Râurile din actualul judeţ Bistriţa-Năsăud sunt bogate în peşti de diferite specii ceea ce a permis dezvoltarea
pescuitului din cele mai vechi timpuri. Într-o descriere a zonei a lui J. Benko, apărută la Viena în 1778, se afinna
că aproape toate râurile ţinutului intracarpatic sunt foarte bogate în peşti amintind: păstrăvul, fântânelul, lostriţa,
lipanul. În urma militarizării Văii Someşului s-a trecut la sistematizarea satelor ceea ce a influenţat direct mediul
de trai al peştilor, al căror număr a început să scadă. S-a ajuns ca la un secol după scrierea lui Benko, în 1863,
peşti, precum păstrăvii, să fie răspândiţi numai în câteva zone mici 73 • Pentru prinderea peştelui s-au folosit diferite
procedee, începând cu cea mai veche şi simplă formă de pescuit, pescuitul cu mâna. Acesta se făcea în perioada
depunerii icrelor, când peştii sunt mai grei şi mai neatenţi. Pentru ca peştii să poată fi prinşi cu mâna se apela la
diferite metode: fie se crea o albie artificială a râului care apoi era închisă, tie era blocat râul cu cetină de brad în
care peştii se încurcau, după ce în amonte erau speriaţi. f\.mbele metode necesitau participarea mai multor persoane,
deoarece rezultatul pescuitului este în funcţie şi de vit6za lucrului efectuat.
Pe lângă prinderea ocazională a peştelui, existau procedee ce presupuneau amenajări şi instrumente speciale
destinate acestui scop. O metodă elaborată este pescuitul cu sacul obişnuit sau cu coşarca. Şi în acest caz e nevoie

n David Prodait, Iohogia i'n Trllllsilvllllia i'n secolul al XVII-lea, voi. 1. Supuşii, Bucureşti, Editura Ştiin!ifică şi enciclopedică, 1986,
p. 276.
73

RudolfRosler, Nicolae Dunăre, Pescuitul, în Bistn;ta_Năsăud Studii ii cercetări etnografice... , p. 165.
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de mai multe persoane: unul ţinea coşarca la rădăcinile plantelor acvatice unde de obicei se ascundeau peştii, iar
celălalt bătea apa pentru a-i speria şi a-i determina sa intre în plasă 74 . Altă modalitate de pescuit este cu leasa
(împletituri de nuiele din salcie, de diferite tipuri şi forme, cu intrări îngustate spre interior pentru a împiedica
ieşirea peştelui din cuşcă). Atragerea peştelui se făcea prin punerea în interiorullesei a unor momeli. Peştele era
obligat să se îndrepte spre aceasta prin construirea unor paravane de-a lungul râului, de o parte şi de alta a capcanei.
Şi în acest caz apa era bătută în amonte. Mai era folosită plasa de năvod. Pentru desfăşurarea operaţiunilor pe care
le comportă pescuitul cu năvodul pescarii foloseau trei feluri de luntre: luntrea mare sau luntrea mamă (pentru
aruncat năvodul), luntrea obişnuită (pentru tras năvodul) şi luntrea mică (pentru căutat locurile de peşte) 7 s. O
metodă veche de pescuit este otrăvirea apei prin folosirea unor plante toxice din flora spontană, precum: lumânărica,
brânduşa de toamnă, mătrăguna, laptele cucului etc. Fiind o metodă ce distrugea puietul, nu era folosită de pescari,
ci de braconieri.
Pentru ca pescarii să dobândească o recoltă bogată era necesar ca ei să pornească la pescuit în condiţii
speciale de igienă fizică şi spirituală 76 •
În secolul XVII, ca şi crâşmăritul sau alte monopoluri domeniale, pescuitul a fost monopol de drept privat
cu obligaţii şi restricţii pentru supus.
În secolul al XVIII-lea, peştele neavând aceeaşi căutare ca în secolele anterioare, importanţa pescuitului
începe să scadă. În conscripţia de la 1750 pe cei trei ani fiscali (1748, 1749, 1750) pescarii reprezintă 0,91% din
totalul populaţiei contribuabile, ei fiind înregistraţi în 10 sate: Mocod (2), Salva (3), Maieru (6), Rodna (3),
Sângeorz (7), Feldru (3), Rebra (2), Rebrişoara (2), Hordou (1), Telciu (1). Surprinzător este faptul că în Maieru,
Sângeorz, Rebra, Rebrişoara, Hordou, pescarii sunt printre oamenii bogaţi din sat. Pe lângă suprafeţele de pământ,
care pot să ajungă până la 6 câble sau fânaţe de 7 care, ei au peste 30 capete de animale dintre care au câte 20, 24
sau chiar 30 oi. Doi pescari din Maieru şi cel din Telciu sunt înregistraţi în conscripţie fiecare cu două case.
Important de menţionat este faptul că, spre deosebire de agricultură sau culesul fructelor din pădure, pescuitul,
ca şi vânătoarea 77 , era exclusiv o ocupaţie bărbătească 78 .
Diferenţa este majoră faţă de alte categorii sociale cu ocupaţii complementare. Plutaşii, de exemplu, sunt
persoane foarte sărace. Plutăritul a constituit o îndeletnicire complementară a pădurăritului tradiţional şi, într-o
anumită măsură, a mineritului. Cu ajutorul plutelor se asigura transportul sării şi al minereurilor metalifere.
Plutăritul era de două feluri: plutăritul organizat (răspundea necesarului de a efectua transportul pe distanţe
mai mari) şi plutăritul liber. Pentru bunul mers al plutelor se organizau stăvilare şi iazuri de-a lungul cursului
râurilor. În timp ce în asemenea stăvilare se acumula apa necesară plutăritului, din jos de ele, pe firul apei, se
legau plutele. Pe plută se aşeza de obicei lemnul prelucrat în cherestea, grunzii de sare sau minereul. Asamblarea
plutelor era opera unor meşteri localnici care moşteneau această deprindere din tată-n tiu. Plutaşii trebuie să tie
buni cunoscători ai cursurilor de apă şi mai ales a locurilor periculoase.
În conscripţia din 1750 au fost înregistraţi doar patru luntraşi: Mocod (1 ). Năsăud (1 ), Rebrişoara (2),
reprezentând O, 12% din populaţia contribuabilă a Districtului românesc. Toţi au casă, dar sunt persoane foarte sărace.
Legat de plutărit era exploatarea lemnului de construcţie sau industrial. În zona Districtului era materie
primă din belşug, ceea ce presupunea şi existenţa instrumentelor de prelucrare a lemnului. De exemplu, în 1762 a
fost consemnat că funcţionarul minier şi nouă săteni din Rodna au clădit un ferestrău în sat. În Maieru şi Parva sa întâmplat acelaşi lucru în 176679 . Răspândirea, frecvenţa şi dezvoltarea acestor instalaţii au fost posibile datorită
cadrului geografic propice şi conjuncturii.

74

75
76

77

78
79

Ibidem, p. 177.
Ibidem, p. 180.
Ibidem, p. 184.
În fiecare an magistratul Bistri!ei aranjeazii vânători cu concursul şi cheltuiala Districtului românesc, iar dacă din întâmplare românii nu
vânează animale mari trebuie să le plătească. Virgil Şotropa, Revolta districtului... , Arhiva someşană, nr. 22, 193 7, p. 77.
Ibidem, p. 184.
Monica Budiş, Nicolae Dunăre, op. cit., p. 229.
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Prezenţa

unor păşuni întinse presupunea existenţa unei bogate palete floristice al cărei polen constituia
materia primă în prelucrarea mierii de către albine.
În Districtul românesc al Bistriţei o parte importantă a populaţiei se ocupa de albinărit (23,60%), existând
cazuri în care un singur proprietar avea până la 30 de stupi de albine80 . Numărul stuparilor este mai mare în cercul
superior al Districtului, unde 24,39% dintre contribuabili au stupi (spre deosebire de locuitorii cercului inferior
unde cei ce au stupi reprezintă 22,02%).
localitatea

nr. atuparllor

%

localitatea

nr. stuparllor

%

MOCOD
MITITEl
RUNC
ZAGRA
POIENI
GAURENI
SUPLAI
BICHIS
SALVA
SANTIOANA
NUSFALAU

14
11
10
22
24
28
43
21
37
11
18

23.72
29.72
41.66
14.37
26.66
30.1
19.36
35
18.22
18.64
21.17

SANGEORZ
FELDRU
VARAREA
REBRA
REBRISOARA
HORDOU
TELCIU
ILVA
LESU
MAIERU
RODNA
NASA UD
total

23
19
111
78
36
64
28
14
28
54
13
63
531

23.5
25.67
31.26
30.35
18.65
33.16
15.13
22.58
24.34
22.31
14.77
32.47
24.39

total

239

2.02

Tabel nr 6. Situatia stuparilor din Districtul românesc al Bistritei

De la albine se folosea nu numai mierea, care era principalul îndulcitor al alimentelor, ci şi ceara. O parte
a locuitorilor îşi procurau mierea de la albinele sălbatice. În regiunea Districtului există două elemente originale
referitoare ia această activitate: în primul rând este denumirea acestei operaţii de strângere a mierii printr-un
termen anume: a bărcw~ bărcuit, bărcan~ iar în al doilea rând este unealta specială pentru bărcuire numită com dt·
bărcuit. De remarcat, de asemenea, că această activitate nu este răspândită în toate satele valahe, ci doar în Zagra.
Poieni, Suplai, Găureni, Bichigiu, Hordou, Telciu, Vărarea, Sângeorz, Rodna; practic în zonele bogate în păduri 81 .
În Salva, Mocod, Runc, fiind păduri mai puţine, nu este practicat. Mai mult chiar, în Salva de exemplu, a bărcui
are alt înţeles, însemnând a curăţi, a lăzui pădurea.
În funcţie de altitudine, stupii se scoteau la vărat, tie în 9 martie (Măcinici), tie în 17 martie (Alexii), lie la
25 martie (Bunavestire). Roitul se tăcea, în funcţie de condiţiile meteo şi altitudine, între Duminica mare ~i
Sâmpetru. În preajma roirii stupul era ascultat mereu şi erau pregătite coşniţele. Recoltarea mierii se tăcea în jurul
sărbătorilor de Macovei (1 august), Schimbarea la faţă (6 august) sau Sântilie (20 august). De cele mai multe ori
ziua aleasă pentru recoltarea mierii trebuia să fie joi, iar recoltatul presupunea două momente importante: strângerea
mierii ce se făcea dimineaţa şi ospăţul realizat după masa.
Pregătirea stupilor pentru iernat se tăcea în jurul datei de 14 septembrie. Deci viaţa stupilor are două
perioade: 17 martie- 14 septembrie, 14 septembrie- 17 martie, în funcţie de care îşi organizează întotdeauna
munca şi ţăranul apicultor.
Ca şi perceperea spaţiului, percepţia timpului nu a fost una uniformă şi nici monotonă. Fără îndoială, în
Districtul românesc al Bistriţei, ca în orice societate tradiţională cu preocupări pastorale şi agricole, lumea rurală
a manifestat o anumită indiferenţă faţă de timp în înţelesul pe care-I dăm noi azi, deoarece curgerea timpului era
raportată la marile ritmuri cosmice. Această măsurare aproximativă a curgerii timpului nu se datorează faptului că

° Cum este cazul unui preot din Maieru. Aici 111 contribuabili au fost înscrişi în conscrip!ie c11 având stupi (31 ,26%).

8

81

Teodor Onişor, Vânătoarea de albine sau bărcuitul în regiunea Niisiiudulw; Editura Cartea române11scă, 1945, p. 7.
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ţăranului

i-ar fi lipsit mijloacele necesare de a evalua cu precizie curgerea timpului, ci faptului că, pe de o parte
activităţile sale nu-i impun o disciplină temporală exagerată, iar pe de alta, lumea rurală îşi are propriul sistem de
cuantiticare temporală, diferit de cel modem. Structurat pe mai multe paliere şi valorizat diferit putem identifica
în reprezentarea ţărănească a timpului, un timp natural, un timp fizic, un timp sacru şi un timp profan, un timp al
muncii şi un timp al sărbătorii 82 .
Reperele folosite în măsurarea timpului erau în primul rând cele naturale, fenomene astronomice precum
mişcarea soarelui pe bolta cerească, succesiunea zilei şi a nopţii, succesiunea anotimpuri lor. Toate aceste măsurători
îi erau suficiente ţăranului pentru a marca ritmul propriilor activităţi într-o serie ciclică repetitivă.
În Districtul românesc al Bistriţei creşterea animalelor fiind o ocupaţie importantă, activităţile familiale se
desfăşoară în funcţie de aceasta. Primăvara, imediat după apariţia vegetaţiei se fac pregătiri pentru începerea
noului an pastoral. S-a observat că între Năsăud (351 m) şi Rodna (530 m), cu o diferenţă de nivel de 209 metri,
există o întârziere de 6 zile în dezvoltarea vegetaţiei, iar în regiunile subalpine creşterea plantelor începe abia în a
doua jumătate a lunii mai sau cu 55 zile mai târziu faţă de Năsăud. În regiunile alpi ne acest lucru începe abia în
iunie83 . Comunităţile săteşti din Valea Someşului îşi vor organiza începutul activităţilor pastoral agricole în funcţie
de acest decalaj temporal. Astfel, în timp ce în regiunea inferioară a Văii Someşului vegetaţia este dezvoltată la
maxim la începutul lunii mai, în bazinul superior al Someşului acest lucru se întâmplă doar în iunie (ceea ce
înseamnă un decalaj de 40 zile faţă de regiunile de şes) 84 •
Acest decalaj de temperatură va influenţa momentul ieşirii la păscut al animalelor, ce va fi diferit în fiecare
sat al Districtului, în funcţie de altitudinea la care se află satul. În timp ce în satele aflate la distanţă mai mare faţă
de munte oile pornesc mai repede spre păşuni iar datul în brânză este făcut în hotarul satului, în satele de sub poala
muntelui acest lucru se întâmplă cu întârziere, aşteptându-se topirea zăpezii. În Salva de exemplu, oile sunt
scoase la păscut de pe şes pe deal între Sângeorz (23 aprilie) şi Sf. Gheorghe cel vechi (6 mai), pentru a nu dăuna
semănăturilor sau plantaţiilor de orice fel. Cei ce au îngrădituri de hotar şi care vor să tie acceptaţi pe păşunea
com~nă, primăvara şi toamna îşi vor deschide grădinile lor pentru accesul tuturor animalelor; în caz contrar nu
vor ti nici ei acceptaţi pe păşunea comună în tot timpul anului 85 •
Există deosebire între sate şi în ceea ce priveşte modul de scoatere a animalelor la păşune. Astfel, în timp ce
sălvanii îşi scot la munte la sf'arşitullui mai atât cornutele cât şi ovinele86 , zăgrăuanii trimit la munte la începutul
lui iunie doar boii pentru a păşuna iarba mare, în timp ce oile rămân în zona fânaţelor până la 10-20 iunie, după
care vor urca şi ele la munte 87 .
În Salva, după trimiterea animalelor la munte, nu este îngăduit a se paşte nici pe păşunea comunală nici
chiar pe locurile proprii. Excepţie fac acei proprietari care au acasă câte o vacă cu lapte sau capre.
Toamna, începând cu 15 septembrie, sunt coborâte vitele de jug, pentru a putea fi folosite în agricultură. În
Salva ele nu au dreptul nici acum de a paşte pe păşunea comună, ci doar pe cea proprie. Transportul recoltelor se
începe cu partea de deasupra căzătoare de imaş pentru ca animalele ce vor veni de la munte să aibă unde să pască
(în comun). Vitele mari coboară pe la 20-25 septembrie, în tirrp ce oile începând cu 27 septembrie, (berbecii pot
veni la 5 septembrie şi paşte pe lângă păşunile comunale). La şes se poate coborî numai la începutul lui noiembrie 88 .
Satele ce iernează în zonele de fânaţ sau munte (începând cu octombrie-noiembrie) îşi coboară oile în sat numai
în perioada de fătare 89 .

82
83

84
85
86

87

~8
89

Toader Nicoară, op. cit., p. 56.
Tiberiu Morariu, op. cit., p. 24.
Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 57.
Ibidem, p. 57.
fb1dem, p. 145.
Ibidem, p. 57.
Ibidem, p. 193.
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Şi muncile agrare constituie timp de reper pentru comunităţile româneşti. Astfel aratul se face în jurul datei
de 9 martie, într-o zi de luni. Pornitul la arat era hotărât de sfatul obştesc al fiecărei comunităţi săteşti, întrucât cei
ce întârziau cu aratul sau semănatul aveau să întârzie şi cu recoltatul produselor şi deci şi cu eliberarea terenurilor
folosite de păşunatul devălmaş. În Transilvania se organizează un ceremonia! spectaculos în cinstea gospodarului
care a ieşit primul la arat, ocazie cu care era invocată fertilitatea roadelor bogate. Acest obicei se practica de obicei
la Sângeorz sau a doua zi de Paşti şi dura mai multe zile90 •
Semănatul nu era legat de o anumită dată calendaristică, ci mai ales de o anumită fază de creştere a Lunii 91 .
La fel, nici întreţinerea culturilor sau recoltatul nu sunt legate de date fixe, ci se fac în funcţie de necesităţi.
Astfel, specificul activităţii lor îi făcea pe ţărani să manifeste o indiferenţă faţă de orele zilei marcate de
orologiu, pentru că în sensibilitatea rurală exactitatea orară avea cu totul altă semnificaţie decât la citadin. Reperele
fundamentale ale măsurătorii timpului erau în primul rând anul astronomic, marcat de succesiunea anotimpurilor
într-un perpetuu joc al naşterii şi morţii naturii. Această succesiune furniza un model imitativ identic ce se
circumscrie unei concepţii ciclice a timpului într-o societate conservatoare ale cărei valori vin din negura timpului
şi care, nu în ultimul rând, reprezintă respectarea strămoşilor.
Un alt nivel de percepţie a timpului în lumea rurală îl reprezintă timpul bisericii. Modalitatea concretă prin care
biserica şi-a adjudecat monopolul aproape total asupra timpului este calendarul. De remarcat că, începând cu deceniul al
patrulea al secolului XVIII, în mediul românesc transilvănean se trece aproape exclusiv la calendarul gregorian<r..
Timpul sacru, timpul care rămâne prin excelenţă timpul controlat de biserică, este timpul sărbătorii.
Sărbătoarea ocupă un loc central în viaţa comunităţilor rurale tradiţionale adunând în cadrul spaţial al satului
întreaga comunitate. Sărbătorile reprezintă o mare descărcare emoţională şi cea mai puternică formă de tră1rc a
solidarităţii comunitare manifestată prin activităţi specifice: cântece, dansuri, jocuri.
În acelaşi timp, ele reprezintă un moment de eliberare de sub presiunea oricăror constrângeri, ceea ce face
ca nu de puţine ori această frenezie sărbătorească să se termin~: cu violenţe 93 •
Dincolo de aceste conotaţii metafizice, care ritmau derularea raporturilor credinciosului cu Dumnezeu,
sărbătorile creştine marcau, în funcţie de anotimp, rosturi le existenţei, prin intervale de timp cu activităţi specifice
de natură agrară sau pastorală.
O astfel de sărbătoare comunitară, general răspândită în District, datorită specificului pastoral al ocupaţiilor,
este Însambratul oilor şi băgatul pe brânză. În aceste sate ea este cea mai importantă manifestare colectivă anuală.
Sărbătoarea reprezintă începutul anului păstoresc şi coincide, în majoritatea cazurilor, cu Sf. Gheorghe (23 aprilie).
Cu aproprierea acestei date, după ce s-au tăcut întovărăşiri între proprietarii de oi pentru formarea unei turme şi
după ce s-au angajat păcurari, în fiecare casă încep pregătirile pentru "băgatul pe brânză" 94 . Pentru satele situate
la distanţă mai mare de munte însâmbratul oilor se iace în hotarul comunei, în timp ce la cele de sub poala
muntelui se face chiar acolo. Proprietarii de oi execută o mulsoare rituală înainte de apusul soarelui. În funcţie de
laptele dat acum se stabileşte cantitatea de brânză pe care el o va primi tot timpul anului. După această mulsoare
de seară oile vor putea urca pe munte la păscut95 . La sărbătoare participă toţi membrii familiilor care au oi.
Femeile şi fetele sunt doar spectatoare la mulgerea rituală, fiindu-le interzis să se aproprie de oi pentru a nu le
îmbolnăvi sau provoca avortarea mieilor%. Această superstiţie ţine de mentalitatea arhaică ce consideră femeia o
tiinţă murdară datorită nu atât păcatului originar, cât mai ales menstruaţiei.

90

Ion Ghinoiu, op.cit., p. 242.
De exemplu, sămânţa Iare (secara, grâu!, porumbul) trebuia semănată pe pământ uscat când Luna este in creştere (altfel dai mâna cu
sărăcia). Sămânţa moale (inul, cânepa, ovăzul) trebuia semănată în pământ moale când Luna este în descreştere. Roadele ce se fac în
pământ se seamănă pe Lună plină în timp ce roadele ce se fac deasupra se seamănă pe Lună nouă. Întotdeauna semănalul se face
dimineaţa pentru a creşte aşa cum creşte ziua. Este invers decât la înmonnântări care se fac întotdeauna după amiază. Ibidem, p. 245.
91
Toader Nicoară, op. cit., p. 62.
93
Ibidem, p. 62.
""Tiberiu Morariu, op. cit., p. 137.
95
Ibidem, p. 140.
96
Ibidem, p. 145.
91
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Lăsatul

secului reprezintă, în special pentru satele cu o agricultură mai dezvoltată, începutul anului agrarY 7.
Aceasta este o sărbătoare variabilă care se calculează în funcţie de Paşti, variind între 1 februarie - 8 martie. În
general este o sărbătoare precedată timp de o săptămână de manifestări pline de veselie, când se pernlitea orice,
după care, încă o săptămână se impuneau restricţii. Veselia ce însoţea sărbătoarea simboliza îmbătrânirea naturii,
Urnlată apoi de săptămâna puriticării spaţiului şi recâştigării armoniei şi echilibrului natural 98 . Impactul acestei
sărbători în satele româneşti din Districtul Bistriţei nu este consemnat într-un mod special; probabil, avându-se în
vedere rolul secundar al agriculturii în zonă, ea era o sărbătoare mai puţin festivă.
În mediul românesc transilvan existau chiar sărbători 99 cu rol profilactic marcând începutul şi stărşitul
posturilor.
În virtutea acestor concepţii asupra timpului care privilegiau prezentul, trecutul pare să nu tie decât o vagă
imagine revolută. Bătrânii reprezintă memoria colectivă a comunităţii, iar cel mai îndepărtat eveniment era plasat
destul de aproape în timp. Faptele trecute care erau reţinute şi care serveau ca repere erau fie fapte de natură
extraordinară (calamităţi, întâmplări ieşite din comun), fie date foarte personale care ţin mai degrabă de starea
civilă. Ca atare, comunităţilor rurale le lipseşte reprezentarea clară a trecutului şi a timpului istoric. Din datele
publicate de Ştefan Meteş 100 se pare că la 1726 ţăranii români din Transilvania manifestau o mare indiferenţă faţă
de marcarea timpului, aproximându-şi vârsta. La 1761 situaţia din Districtul românesc al Bistriţei pare să iic una
schimbată deoarece martorii dintr-un proces îşi dau anii de viaţă fără a aproxima vârsta 101 . Totuşi este de bănuit că
t()arte puţini îşi cunoşteau data exactă a naşterii.
În ceea ce priveşte viitorul neîmplinit, reprezentarea lui în lumea rurală este destul de vagă şi de confuză şi
este în cea mai mare măsură tributară viziunii creştine asupra timpului. Din această perspectivă, viitorul este un
timp al aşteptării celei de-a doua veniri a lui Hristos şi a Judecăţii de Apoi. Mântuirea se realizează aici pe Pământ
de fiecare în parte, pentru că fiecare este responsabil de faptele sale. Mântuirea rămâne astfel la latitudinea fiecăruia.
Unirea cu biserica catolică va ridica problema serioasă: care dintre cele două biserici ale românilor le va oferi
calea spre Dumnezeu şi fericirea eternă '?
În acest context mişcarea lui Sotl·onie din Cioara nu a fost fără ecou în Districtul românesc al Bistriţei.
După cum se poate vedea din ancheta realizată cu această ocazie de către magistratul oraşului, !rica de a rămâne
damnaţi i-au deternlinat pe români să-şi nege apartenenţa la biserica catolică, majoritatea declarând că vor să
rămână ortodocşi 102 •

Orice societate are despre lumea în care trăieşte o imagine proprie. Această imagine ocupă un loc important
în scara de valori care reglează şi care guvernează relaţiile dintre oameni şi le pernlite să se raporteze la lumea
înconjurătoare. Restituirea acesteia este absolut necesară pentru înţelegerea cauzelor care i-a determinat pe membrii
unei comunităţi să se manifeste într-un fel sau altul. În ~ceastă viziune asupra lumii sensibi'itatea religioasă joacă
un rol important. De la botez până la înmornlântare toate momentele fundamentale ale viepi sunt acompaniate de
biserică şi de stintele taine. Biserica, ca de altfel, clădirea bisericii se află plasată în majoritatea cazurilor în
centrul comunităţilor care-şi găsesc solidaritatea şi coeziunea în funcţie de ea. Comunitatea este cea care înzestrează
de cele mai multe ori biserica cu proprietăţi. Din ancheta realizată de magistratul oraşului Bistriţa în 1761 observăm
că doar în trei sate: Mocod, Mititei şi Runc biserica nu are pământ propriu, iar preoţii trăiesc în casa proprie şi din
veniturile realizate pe sesia proprie. Sătenii le plătesc doar se!"Viciile pe care ei le exercită. Cu excepţia satelor
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Ion Ghinoiu, op. cit., p. 217.
Ibidem, p. 218.
99
Deşi Biserica pare la prima vedere stăpâna absolută asupra timpului sărbătorii, refonnismul austriac intervine şi în acest domeniu, ca de
altminteri şi stăpânul de pământ. Astfel, dacă în secolul al XVII-lea la ortodocşi într-un an erau 125 sărbători (inclusiv duminicile), ceea
ce reprezenta 37%, în 1753 numărul sărbătorilor a fost redus la 82 zile pe an. Aurel Rădu!iu, Timp de lucru şi zile de siirhătoare in
Trii!Jsilvania (sec. XVII-XVIII), în Civilizaţia medievală şi modernă română, Cluj, Editura Dacia, 1985, p. 215-233.
Ştefan Meteş, Situa,tia economică a romiîmlor din Ţara Fiigăraşului, Cluj, 1935, p. 277.
101
\fasile Bichigean, op. cit., Arhiva someşană, nr. 17, 1933, p. ~11-339.
102
Virgil Şotropa, Contribu,fii la istoria bisericească, Arhiva Someşană, nr. 21, 193 7, p. 452-478.)
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Leşu şi Sângeorz, unde pământul bisericii a fost dăruit de către binefăcători, şi a satelor Sântioana şi Nuşfalău,
unde pământul bisericii a fost dăruit de către Gubemiu, în toate celelalte sate proprietăţile bisericii au fost donate
de către comunitate 103 •
Dar dincolo de un ataşament real la o serie de practici religioase obişnuite, dincolo de câteva acte de
devoţiune, sincere dar naive, legate mai mult sau mai puţin de superstiţii, avem de-a face cu o familiaritate cu
sacrul. Pentru a vedea care este relaţia dintre religia prescrisă şi religia trăită, trebuie să conturăm o viziune asupra
nivelului de pregătire şi de instruire a preoţilor, condiţia pe care aceştia o ocupă în societatea sătească.
În descrierile de început de secol XVIII preoţii sunt prezentaţi ca fiind mai apropiaţi de iobagi decât de
preoţii altor culte, nedeosebindu-se de cele mai multe ori de condiţia de viaţă a maselor pe care le păstoresc. Ei se
ocupă singuri de munca câmpului, îşi ară, grapă, seceră şi recoltează cu forţele proprii. În al doilea rând s-a
constatat că numărul lor este mult mai mare decât numărul preoţilor la celelalte cultc 104 .
Tocmai de aceea, când a fost realizată conscripţia din 1721 s-a încercat o reglementare a numărului preoţilor,
stabilindu-se ca în fiecare sat să fie numai câte un preot, iar preoţii bătrâni au fost înlocuiţi cu cei tineri. Acum a
fost redus şi numărul persoanelor protejate de preoţi, inclusiv fiul preotului a fost trecut printre iobagi 105 . După
cum vom vedea însă, numărul preoţilor va creşte continuu, ajungând ca la 1733 în unele sate numărul acestora să
se dubleze faţă de situaţia existentă la începutul secolului. Ca atare, în urma plângerii magistratului bistriţean,
prin rezoluţia imperială din 1743 s-a hotărât ca, în funcţie de numărul locuitorilor, să se stabilească o ierarhizare
a comunelor în trei categorii: mijlocii, mari şi mici, iar în funcţie de aceasta să se stabilească numărul preoţilor.
Aceasta presupunea în cele mai multe cazuri o reducere a numărului preoţilor . Constatăm însă că la 1750, dacă
luăm ca bază de calcul datele conscripţiei fiscale din acelaşi an, numărul preoţilor în Districtul românesc al
Bistriţei a fost doar cu doi mai puţin faţă de 1733, ceea ce demonstrează că încă în Districtul Bistriţci nu s-a
rezolvat problema preoţilor.
106

localitatea

1714

1733

POIENI
GAURENI
MOCOD
MITITEl
RUNC
ZAGRA
BICHIS
SALVA
SANTIOANA
NUSFALAU

2
1
2
4
3
5
2
9
1
1

3
1
4
4
4
10
2
7
2
2

Tabel nr 7.

1750 1750

2
1

2
1
2
4
4

4
4
4

1
6
1
1

1
5
1
2

1750
diaconi

1
1
8

Situaţia preoţilor

1

localitatea

1714

ILVA
LESU
MAIERU
RODNA
NASA UD
SANGEORZ
FELDRU
VARA REA
REBRA
REBRISOARA
HORDOU
TELCIU

1
2
6
3
5
3
2
1
4
4
1
3

1733

1150

2
1
2
4
7
5
2
2
4_ _5
4
6
4
5
2
1
2
2
7
6
2
3
5
4

în Districtul românesc al Bistriţei în 1714

107

101

,

1750

1
3
4
2
5
3
4
1
2
5
2
4

1750
diaconi

l

2

1
1

1733 10 s, 1750: 09 .

Ibidem, p. 452-478.
Situa! ia nu este unică pentru Districtul românesc al Bistri!ei pentru că, aşa cum se poate vedea din datele statistice pentru Transilvania,
există sate cu un număr de 9-1 O slujitori ai bisericii sau cazuri în care unui preot îi revenea un număr nesemnificativ de mic de
enoriaşi. De exemplu: în 1760 la Hopâr!a 5 preoţi deserveau 18 familii, sau la Topliţa 4 slujitori ai bisericii nu aveau nici un enoriaş.
Toader Nicoară, op. cit., p. 92.
101
Valeriu Şotropa, Alexandru Ciplea, Documente bisericeşti, Arhiva someşană, nr. 2, 1925, p. 25.
106
Vasile Bichigean, op. cit., Arhiva Someşană, nr. Il, 1929, p. 91.
107
Virgil Şotropa, Două tablouri istorica statistice din anii 1714-1733 privitoare la preofii români din Valea Someşulw; Anuarul
Institutului de Istorie Na!ională din Cluj, II, 1923, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1924, p. 271-272.
108
Nicolae Togan, Statistica româmlor din Tran~ilvania in 1733, Transilvania, XXIX, 1898, Sibiu, nr. IX-X, p. 173-174.
109
Prima coloană pentru anul 1750 reprezintă datele din conscripţia fiscală, iar coloana a doua şi a treia pentru acelaşi an reprt:zinti\
numărul prco!ilor şi diaconilor preluat din datele publicate de Augustin Bunea sub titlu Statistica româmloi din Translivania in 11nul
1750 făcută de vicarul episcopesc Petw Aran în Transilvania, XXX, 1901, nr. IX, p. 271-272.
104
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Spre deosebire de începutul secolului XVIII, la mţjlocul acestuia, preoţii sunt printre cei mai bogaţi din sat, ei
neplătind impozit şi având venituri suplimentare din plata oficierii slujbelor. Un exemplu de bogăţie pentru preoţi
este Familia Gălan din Leşu. La începutul secolului, în 1711, aceasta era cea mai bogată familie de pe Valea Someşului,
averea mişcătoare a acesteia depăşind pe a întregului sat luată împreună. Cei doi tii ai lui Gălan, Popa Cosma şi
fratele Grigoraş 110 , îmegistraţi în conscripţia fiscală din 1750, au împreună pământ arabil în suprafaţă de 38 câble,
tănaţ de 58 care, 10 boi, 6 vaci, 120 oi, 6 porci, 20 stupi, venituri din cazane de ţuică şi vinderea împletiturilor de
nuiele. Mai mult chiar, popa Cosma a ipotecat în Ilva pământ arabil şi tănaţ, de 3 câble, respectiv 8 care.
Există însă şi cazuri de preoţi foarte săraci, după cum este cel din Suplai ce nu are avere mobilă sau
imobilă. Interesantă este situaţia din Găureni, unde diaconul este mai bogat decât preotul satului.
Unii preoţi, aşa cum am văzut pentru localităţile Mocod, Mititei, Runc, nu primesc porţia canonică de la
satul pe care-I păstoresc, ei trăind din veniturile obţinute de pe pământurile proprii, care au tost supuse dărilor ca
orice sesie iobăgească.
Înainte de realizarea conscripţiei din 1750, Guberniul s-a interesat de soarta exactă a preoţilor uniţi din
District şi dacă aceştia vor să renunţe la unirea religioasă 111 • Cu această ocazie au tost sesizate o serie de abuzuri
atât din partea magistratului 112 , cât şi sustrageri de la plata impozitului, cu ştiinţa protopopului, a persoanelor
protejate de preoţi 113 . Ca răspuns la această situaţie, guvernatorul Transilvaniei 114 transmite decretul imperial în
care cere magistratului să se desemneze în toate satele porţiuni canonice pentru preoţii uniţi. Lămurirea problemei
este amânată până la Stăntu Gheorghe, când va avea loc adunarea dările de pe pământurile proprii ale preoţilor. În
cazul în care până la termenul fixat nu va ti trimisă la Guvern situaţia exactă a necesarului de înzestrare a preoţilor
cu porţiuni canonice şi lista exactă cu numele personalului auxiliar, dările se vor aduna ca şi până atunci, potrivit
deciziei regale 115 •
Prin urmare, nu întotdeauna preoţii au fost scutiţi de plata impozitelor; practic ei sunt scutiţi numai pentru
pământul destinat porţiunii canonice. Sunt preoţi însă care refuză plata impozitelor pentru pământurile proprii,
considerând că ele au acelaşi statut cu pământul bisericii pe care-I folosesc. Astfel, în iunie 1732 primarul şi
bătrânii satului Zagra se plâng magistratului oraşului Bistriţa că cei şase preoţi de la cele două biserici din sat nu
votesc să plătească nici un impozit. Contribuţii financiare din partea preoţilor pot ti cerute de autorităţi şi cu alte
ocazii. În 1742 primarul Bistriţei roagă protopopul din Năsăud să dispună ca şi preoţii să contribuie cu bani în
scopul întreţinerii armatei. Protopopul a promis că va ridica problema în sinod 116 .
Preoţii nu erau scutiţi nici de plata taxei de folosire a munţilor chiar dacă ci susţin că au acest drept şi refuză
să plătească. Într-un conspect orăşenesc se arată că popii Districtului românesc datorează în 1754 restanţe la taxa
de păşunat (vamsug) pentru oi, boi, vaci, porci, 108 florini şi o jumătate de crăiţar. În Rebrişoara, sătenii au plătit
în 1753 1900 florini, iar în 1754 1842 florini, în timp ce preoţii ar fi trebuit să plătească în 1753 272 t1orini, 64 112
crăiţari şi în 17 54 180 tlorini, Il crăiţari (ei refuzau de opt ani să plătească) 117 . În acelaşi raport al magistratului se
arată că preoţii vând rachiu şi mied după voie şi nu vor să plătească impozite şi dijme pentru pământurile censitare 118 •

110 Deşi

în conscripţia fiscală Cosma era trecut ca preot, el nu era decât diacon ca şi fratele său Grigoraş. Anton Coşbuc, C'ontJibu.tii la
istoricul bisericii din LefU, Arhiva Someşană, nr 17, 1933, p 256.
111 Valeriu Şotropa, Alexandru Ciplea, op. cit., Arhiva someşană, nr. 2, 1925, p. 26.
111 Cazurile au fost reclamate de episcopul P.P. Aron magistratului Bistriţei şi se referă la ginerele preotului Ioan din Salva care, deşi este
"studiosus et cantor" şi locuieşte cu tatăl său sub acelaşi acoperiş, este impozitat. În Zagra este cazul fiului preotului Petru, nescutit de
nici un impozit, care îşi îngrijeşte tatăl slăbit de bătrânete şi orb de amândoi ochii, ajuns bătaia de joc a tuturor. Ibidem, p. 28-30.
11 1 în Rebrişoara este reclamat un fiu al preotului care, deşi este pe pământ censual, refuză să plătească impozit cu ştiinţa protopopului.
Aceeaşi situaţie se întâmplă cu fiul preotului din Zagra, care este căsătorit, foloseşte pământ censual dar refuză plata vreunui
impozit. La fel se întâmplă şi cu fiul popii Onişor din Salva. Ibidem, Arhiva someşană, nr. 1, 1924, p. 27.
114 Prin decretul imperial din 28 octombrie 1735 se cerea ca uni ţii să fie scutiţi de toate nedreptăţile şi excesele. Aceste excese trebuiau
rezolvate de către episcopul unit ca primă instanţă, iar în lipsa acestuia, de către Guberniu. Ibidem, p. 37.
111
Ibidem, Arhiva someşană, nr. 2, 1925, p. 30.
116
Ibidem, Arhiva someşană, nr. 1, 1924, p. 65.
117 Valeriu Şotropa, Revolta districtului niisiiudean 1755-1762, ArhiYa Someşană, nr. 22, 1937, p. 15.
111
Ibidem, p. 12.
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Iniţial la demnitatea sacerdotală se ajungea cu relativă uşurinţă, pe de o parte exista transmiterea funcţiei de

preot din tată în fiu 119, iar pe de altă parte funcţiile erau cumpărate de la episcop. Unirea religioasă a introdus încă
de la Athanasie Anghel o ordine în sistemul de recrutare şi promovare a preoţilor şi diecilor 120 , ceea ce nu au reuşit
să facă însă ortodocşii unde, inclusiv în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, instruirea celor ce doreau să
devină preoţi era făcută prin aprentisaj, adică prin ucenicia tânărului pe lângă preot 121 • De asemenea, de cele mai
multe ori calitatea de tăt, diacon, grămătic sau ceteţ erau deţinute tot de fii ai popilor sau de rude ale acestora.
În conscripţia din 1750 au fost înregistraţi numai trei diaconi - în Găureni (azi Aluniş), Nuşfalău (azi
Mărişelu), Vărarea (azi Nepos) 122 • Realitatea era însă alta. De cele mai multe ori aceşti tii de preot ce deţineau
funcţii bisericeşti trăiau "într-o pâne" cu tatăl lor, nefiind consemnaţi separat, sau tiind înregistraţi greşit cu titlu
de preoţi, cum s-a întâmplat cu cei doi fii Gălan din Leşu înregistraţi preoţi (când în realitate ambii sunt diaconi) 121 .
Spre mijlocul secolului al XVIII-lea aprentisajul pierde teren în faţa livrescului, catehismul devenind cartea
de căpătâi pentru oricine vroia să devină preot. În amintita anchetă din 1761, realizată de magistratul oraşului
Bistriţa, în unele sate valahe sunt amintite donaţii de evanghelii către biserica satului, evanghelii care vor fi citite
şi cunoscute de slujbaşii bisericii. Astfel în Mocod, în urmă cu 75 de ani, un ţăran ce a fost implicat într-un omor
a donat o evanghelie 124 ; în Mititei alt ţăran a donat o evanghelie în urmă cu 80 de anim; în Runc un ţăran a dăruit
bisericii un clopot, iar altul o carte 126 ; în Zagra un credincios a dăruit o carte: 27 , iar în Găureni credincioşii au
dăruit mai multe cărţi 128 .
Despre cunoştinţele de religie ale laicilor nu putem să bănuim prea multe. Aşa cum arăta Toader Nicoară 1 c 9 ,
între norma prescrisă şi religia trăită se intercalează o serie de abateri care conduc la punerea în cauză a însă~i
mesajului divin. La limitele dintre dogma religioasă şi folclorizarea sa avem de-a face, la nivelul popular al
sensibilităţii religioase, cu apelul la o serie de practici şi procedee extraordinare folosite în situaţii extraordinare
pentru a rezolva cazuri limită şi care, deşi se află la marginea canonicului, nu pot fi considerate ca abateri de la
dogmă, pentru că ele, cu toate că încorporează o bună parte din magic, se circumscriu în continuare religiosului.
Printre acestea afurisenia este o imprecaţie, un blestem rostit de o autoritate religioasă la adresa unei persoane ori
rostit de cineva către sine sau către altă persoană 130 .
Textele ardelene ale cărţilor de blestem evidenţiază caracterul justiţiar al acestora. prin ele invocându-sc
pedepsirea de către Dumnezeu a ceea ce nu putea rezolva justiţia pământească. Or, pentru a reuşi să realizeze un
asemenea lucru, preoţii aveau nevoie nu numai de autoritatea formală pe care le-o dădea calitatea lor de oameni ai
bisericii, ci şi de această calitate "extraordinară" pe care le-o conferea ştiinţa formulelor ce puteau invoca puteri
supranaturale. Ca atare, preoţii români au fost înconjuraţi de o aură ce provoca un sentiment de teamă şi nesiguranţă
pentru ceilalţi locuitori ai Transilvaniei. Chiar dacă legislaţia principatului interzicea asemenea practici, există
documente ce atestă apelul la ele.

119

Pentru Districtul românesc al Bistriţei cel mai bun exemplu este familia de preoţi Gălan din Leş. Anton Coşbuc, Contribu,tii la
istoricul..... Arhiva Someşană, nr. 17, 1933, p 251-266.
După ce, în 1735, Carol VI a schimbat bisericii unite domeniul Făgăraş cu cel al Blajului, din veniturile obţinute de pe acesta,
trebuia să fie întreţinut episcopul, vicarul, 8 călugări, 2 profesori şi 20 învăţăcei, viitori preoţi. Anual trei dintre studenţi erau trimişi
la Roma la Colegiul De propaganda fide. Din 1754 au fost deschise 3 şcoli la Blaj pentru preoţi. Toader Nicoară, op. cit., p. 95.
121
Ibidem, p. 96.
122
Dar aşa cum se poate vedea şi în tabelul de mai sus în conscripţia lui Petru Pavel Aron erau 9 diaconi: câte 1 în Găureni, Mocod,
Bichiş, Sântioana, Ilva, Vărarea, Rebra, şi 2 în Maieru.
m Anton Coşbuc, op. cit., Arhiva Someşană, nr. 17, 1933, p 256.
124
Valcriu Sotropa, Contribu,tii la istoria bisericească, Arhiva Someşană, nr. 21, 1937, p. 458.
2
' 'Ibidem, p. 459.
126
Ib1dem, p. 460.
m Ibidem, p. 461.
128
Ibidem, p. 462.
129
Toader Nicoară, op. cit., p. 110-115.
JJo Ib1dem, p. 122.
120
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Într-o zonă destul de tensionată datorită pe de o parte relaţiilor încordate dintre magistratul oraşului Bistriţa
şi satele Districtului românesc, iar pe de altă parte, datorită ecourilor răscoalei lui Sofronie, întâlnim suficient de
multe cazuri de afurisenie sau blesteme. Astfel, din scrisoarea oraşului Bistriţa din 6 iulie 1758 adresată Guberniului
transilvan, ca urmare a refuzului românilor de a îndeplini obligaţiile faţă de oraş, at1ăm că "preoţii neştiutori" au
comunicat credincioşilor, sub afurisenie, că toţi cei care vor asculta de magistratul bistriţean vor ti excomunicaţi,
atât ei, cât şi familiile lor. iar la moarte nu vor fi îngropaţim. În 1755 preoţii au refuzat să se lase conscrişi pentru
a nu le fi consemnate proprietăţile. Protopopul a dat poruncă şi a afurisit pe oricine declara averile popilor,
ameninţând că nu vor mai face cuminecături, cununii, botezuri, înmormântări, nu se vor mai da paşti u2
Recursul la asemenea practici arată faptul că avem de-a face cu o societate în care se manifestă neputinţa
de a face faţă unor puseuri ale iraţionalului în viaţa comunităţilor umane. Prezenţa acestor practici evidenţiază, de
asemenea, că avem de-a face cu o lume rău organizată, rău direcţionată, confruntată cu o realitate dură ce impune
apelul la practici extraordinare.
Din acest punct de vedere ele sunt specifice unei biserici a cărei ierarhie n-a reuşit să-şi impună o prea mare
autoritate şi disciplină, ceea ce lasă preoţilor şi protopopilor întreaga responsabilitate în cadrul comunităţilor de
credincioşi şi latitudinea recurgerii la asemenea procedee.
Caracterul relativ al disciplinei în care trăiau preoţii ne este demonstrată de necunoaşterea de către credincioşii
români din Districtul Bistriţei a diferenţei dintre cultul ortodox şi cel unit. De fapt, marea majoritate a săteni lor au
răspuns la ancheta realizată de magistratul bistriţean că vor să rămână ortodocşi şi că nu ştiu dacă preoţii lor sunt
ortodocşi sau uniţi. De unire au auzit prima dată cu ocazia mişcării lui Sotronie ale cărei idei au fost răspândite în
District în 1760 la sărbătoarea Sânpetrului de către popii Ion din Aciliu şi Ion Molnar din Sad (numit şi Popa
Tunsu). Reacţia sătenilor a fost destul de violentă. Bisericile au tost închise iar preoţii uniţi au tost alungaţi.
Pentru exercitarea slujbei au fost aduşi alţii ortodocşi, uneori chiar din Moldova, precum în Feldru, iar anatora a
tost adusă din Măgheruş sau Căianm.
Se poate totuşi ca ancheta magistratului bistriţean să fi exagerat situaţia reală în ceea ce priveşte necunoaşterea
de către români a unirii religioase, pentru că în petiţia adresată în 1755 contelui Bethlen, preşedintele Comisiei
diriguitoare, cei 58 semnatari români din District se autointitulează "noi umiliţii valahi de ritul greco-catolic"u 4,
ceea ce pune sub semnul întrebării declaraţiile lor din 1761 că nu au auzit de unire. De asemenea, la 6 aprilie 1745
guvernatorul Transilvaniei scria magistratului din Bistriţa despre măsurile ce trebuiesc luate. potrivit ordinului
Mariei Tereza din 12 martie 1745, pentru a se păstra neştirbită unirea religioasă după "turburarea" provocată de
Visarion Sarai. Se pare că bistriţenii nu s-au grăbit să execute prea repede ordinul, pentru că într-o nouă scrisoare
din 20 mai 1746 guvernatorul este nemulţumit de susţinerea în continuare de către bistriţeni a preoţilor schisma! Ici
şi persecutarea celor uniţin'.
O bună caracterizare a preoţilor celor două culte româneşti a facut-o guvernatorul Transilvaniei, contele
Haller, care la 6 aprilie 1745 scria magistratului Bistriţei despre Visarion ce a venit să amăgească "poporul cu
datini superstiţioasd', apoi nesocotind dreptunle, pn'vJJegiile şi imunităţJJe acordate preoţilor umji .. ... preoţii
schismatici ... au întrebuinţat toate mijloacele pentru a nimici Sfânta Unire 1.1 6•
Cu alte cuvinte, pe de o parte avem preoţii ortodocşi cu datini superstiţioase, iar pe de altă parte avem
preoţii uniţi cu imunităţi şi privilegii, ceea ce presupune o conduită pe măsura acestor drepturi.
După cum se vede, intluenţa acestor preoţi este alimentată foarte mult şi de puterea lor economică- dacă
preotul este sărac, îi sunt încălcate şi drepturile, iar faptul că trebuie să lucreze pământul propriu îl coboară la

Vasile Bichigean, op. cit., Arhiva Someşană, nr. 12, 1930, p. 227.
mva!eriu Şotropa, Revolta districtului năsăudean 17.f5-1762, Arhiva Someşană, nr. 22, 1937, p. 21.
131
Valeriu Şotropa, C'ontribu,t1i la istoria bisericească, Arhiva Someşană, nr 21, 1937, p. 453.
Il' Vasile Bichigean, op. cit., Arhiva Someşană, nr. 11, 1929, p. 93.
11
~Valeriu Şotropa, Alexandru Ciplea, op. cit., Arhiva someşană, nr. 2, 1925, p. 25-26.
116
!bJdem, p. 21.
111
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acelaşi

nivel cu supuşii, lucru care-i scade din autoritate. Am dat deja exemplul preotului bătrân şi orb din Zagra
de care râde toată lumea, iar fiul acestuia ce-l îngrijeşte nu este scutit de nici un impozit. Cazul a fost adus la
cunoştinţa magistratului Bistriţei de însuşi episcopul Aran. Dar în situaţii extraordinare şi un preot sau călugăr
poate să afurisească, ceea ce era suficient pentru a-1 determina pe ţăran să-1 asculte smerit. Uneori această atitudine
a ţăranilor faţă de preoţi a fost una neaşteptată. Luând ca exemplu evenimentele din timpul mişcării lui Sofronie,
este surprinzător de ce pe un ţăran un simplu zvon l-a convins mai mult decât discursul preotului. Probabil frica de
damnare veşnică îl făcea pe ţăran să acţioneze violent fără a mai asculta alte explicaţii pe care le considera doar
simple amăgeli ale Necuratului. Încercările au fost zadarnice şi nu au făcut decât să-i amplifice furia. În aceste
momente ţăranii au fost în stare să-şi impună o negaţie forţată, aceea că ei nu au auzit de unire niciodată, deşi, aşa
cum am văzut, semnatarii memoriului din 1755 s-au numit "valahi de ritul greco-catolic".
Când abordăm religia trăită a românilor în secolul al XVIII-lea, lucrurile nu sunt simple. O primă problemă
ce se ridică este aceea a raportului dintre superstiţie şi dogmam. Universul superstiţiilor se dovedeşte a ti o vastă
arie în care o mulţime de lucruri deviau de la normele canonice. Hotărârile sinoadelor şi vizitaţiunilor canonice
atestă numărul lor mare. În cazul unora dintre aceste superstiţii avem mai degrabă de-a face cu devieri de la
normele prescrise izvorâte dintr-o rea cunoaştere sau chiar necunoaştere a dogmei de către preoţi. Practic întreaga
viaţă ţărănească din Transilvania este presărată cu superstiţii, farmece, vrăji şi mituri 138 . Magia albă şi magia
neagră sunt invocate de credincioşi pentru rodirea şi protejarea recoltelor, pentru vindecarea celor mai diferite
plăgi, pentru asigurarea fecundităţii animalelor.
În Sângeorz prima zi de arat era foarte importantă pentru gospodari, de aceea există un întreg ritual.
Gospodarul înconjura de trei ori carul cu boi, afumându-i cu tămâie şi stropindu-i cu apă "'sfinţită", iar cu o secure
arunca peste car. În timp ce ardea tămâia, sătenii stăteau cu faţa la răsărit în genunchi şi se rugau. La sfârşit
mâncau pâine, atumată şi ea cu tămâie 139 •
Secerişul nu putea începe în orice zi din săptămână: nici într-un caz nu se începea marţi şi sâmbăta, ci luni,
joi ŞI miercuri (Ilva )..{are)l 40 . Excepţie de la această regulă puteau face numai clăcile.
Primele spice smulse sau primul mănunchi tăiat cu secera se puneau la brâu pentru ca "să nu-l doară spatele
şi să rămână drept, tot ca şi până atunci" (Ilva). Dacă aceste prime spice servesc la prevenirea unor boli, ultimele
sunt lăsate (sau câteva dintre ele) pentru mana păsărilor. Aceste ultime spice erau considerate locuinţa Necurat ului,
de aceea ele trebuiau să fie culese de o fată curată, neprihănită (Ilva). La încheierea secerişului se făcea o cunună
împletită de către tinerele fecioare (Ilva, Maieru), care o purtau pe cap prin întreg satul. Cel ce duce cununa este
udat la fiecare casă Mersul cu cununa prin sat este însoţit de un cântec ritual, "cântecul cununii", identificat pe
întreaga Vale a Someşului. Dacă cineva nu udă cununa, i se improvizează strigături batjocoritoare. Se întâmplă
însă ca cea care duce cununa să se ferească, obligând astfel gazda să plătească. Uneori gazda plăteşte chiar dacă
nu s-a ferit fata cu cununa (Maieru). Cununa se păstrează cu grijă agăţată de grindă "în casa mare" (Maicru, Ilva).
Cel mai adesea ea este păstrată până la secerişul următor, alteori este măcinată prima (Bârgău). Din primul aluat
provenit din noua recoltă, femeia depunea o parte pe stâlpul de la poartă "pentru păsările cerului" (Bârgău) ·41 .
Există o serie de descântece de boală, dragoste sau înfrumuseţare. Astfel fetele de măritat din Sângeorz
adesea îşi tăceau descântece de înfrumuseţare în dimineaţa zilelor de sărbătoare cu "apă neîncepută" 1 ~ 2 • Pentru

moin punct de vedere al dogmei, pe parcursul secolului XVII şi XVIII, românii au trecut prin trei ipostaze diferite: în primul rând a
fost dogma ortodoxă (cât cunoşteau şi respectau preotii din ea); apoi sub influenta principilor calvini apar o serie de modificări
dogmatice în ce priveşte definirea şi administrarea sfintelor taine, cultul imaginilor sacre; unirea religioasă a românilor a însemnat
şi unele ajustări dogmatice şi de cult, ce vor da naştere la confuzii grave. Un exemplu ar fi căsătoria preotilor. Toader Nicoară, op.
cit., p. 130.
138
Vezi Anton Coşbuc, Obârşia satului Leşu, Arhiva someşană, nr. 16, 193 2, p. li 0-116.
m Iust in Sohorca, Datini şi folclor din Sângeorz Blii, 1988, p. 70.
1 0
• Ion Taloş, Obiceiuri privitoare la seceliş- Din materialele arhivei de folclor Clll;t; în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei
pc anii 1968-1970, Cluj, 1970, p. 262.
,., Ibidem, p. 262-266.
~'lustin Sohorca, op. cit., p. 105.
1
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copii sau femei gravide se confecţiona un săculeţ ce era atârnat la gât în care se pune un căţel de usturoi, piper,
tămâie, o bucată din pielea unui ciur părăsit. Tot împotriva descântecului se lega de mână sau la gât un şnur
roşu 14 _l

Aceste descântece jucau uneori un rol profilactic. Astfel, în Sângeorz un copil mic ce avea diaree era
"petrecut" prin pământ de mamă şi de o babă "pricepută". Era săpat oblic într-un deal un mic tunel; cele două
femei stăteau de-o parte şi de alta a tunelului, trecând copilul prin tunel de la una la alta şi zicând: "dă-mi-I mie",
"na-ţi-I ţie". Pe urmă copilul era dezbrăcat de cămaşă ce era vârâtă în acelaşi tunel, după care acesta era surpat
peste ea. Se credea că prin aceasta boala copilului este luată de cămaşă şi îngropată odată cu ea ~. Urticaria se
trata prin descântece însoţite de fricţionarea trupului copilului cu o pânză aspră, după care pânza era scuturată
deasupra focului, iar trupul copilului era spălat cu stropii de apă aruncaţi de roata morii, colectaţi de mama sa. Se
credea că boala era arsă în toc, iar copilul era spălat de orice rău.
Şi furunculul era vindecat cu ajutorul descântecului. Pe furuncul se aplica o mestecătură de diferite substanţe:
ceapă, balmoş de in fiert în lapte, smoală de la osia carului etc., iar femeia "pricepută" în timp ce rostea descântecul
de îndepărtare a bubei, împungea ritmic cu vârful unui cuţit într-o bucată de slănină, pe care o dădea ulterior unui
câine s-o mănânce 145 .
Dacă un copil s-a speriat de ceva sau cineva, trebuia luat un "smoc de păr" de la cel ce a determinat
sperietura, care apoi este ars şi dat celui speriat să-1 miroase. Dacă nu dădea rezultatele dorite, se apela la descântec 146 .
La sfârşit, se sufla de trei ori în cruce asupra pacientului.
Astfel de descântece se fac şi pentru mana oilor şi vacilor 147 . În aceste cazuri este o competiţie între două
babe "meştere" care se confruntă: una care fură mana vacii, iar alta care o aduce înapoi. Imaginaţia oamenilor
joacă uneori un rol important. De multe ori se găsesc martori care au văzut pe "baba meşteră" ''mulgând meliţa".
Este chemată o altă babă mai meşteră care venea la grajdul vacii cu pricina, unde prin anumite mişcări ale mâinilor,
ptin aplecări, prin căscături a somn, prin închiderea şi holbarea ochilor, începea să rostească un descântec împungând
cu un cuţit meliţa sau "scăunelul muls" 148 .
Şi ciobanii ştiau să facă diferite practici magice pentru a-şi apăra turma de luarea manei oilor. La chemarea
cu sunetul cornului de bou pe care o face baciul, toţi păcurarii, strungaşii şi sterparul veneau la baei. Aici se
dezbrăcau şi-şi puneau hainele grămadă, pe care apoi le loveau cu botele în timp ce baciul rostea rugăciuni,
blesteme şi un descântec. După acest procedeu, se credea că turma se liniştea, laptele revenea şi toate activităţile
stânci reluau ciclul normaJI 49 . Şi primul muls se făcea într-o găleată de lemn pe fundul căreia se punea un căţel de
usturoi şi o monedă de argint 150 .
Incantaţia şi misticismul, pe de o parte, blestemul şi afurisenia, pe de altă parte, aveau drept scop obţinerea
celor mai neobişnuite lucruri.
Astfel, viaţa religioasă a maselor de credincioşi se desfăşoară într-un univers al magiei. Toate riturile şi
practicile descrise de preoţii din secolul XVIII atestă omniprezenţa la ţară a unei mentalităţi animiste, ce dă o notă
specifică vieţii religioase. Incantaţiile, riturile, formele magice sunt dovezi ale supravieţuirii unei religii primitive
ce a determinat o folclorizare a creştinismului la ţară. Această tolclorizare vizează nu numai ceremoniile şi
14

143

Ibidem, p. 109.
Ibidem, p. 113.
141
Ibidem, p. 106.
146
Ibidem, p. 107.
147
Pentru imuniza vacile în fata acestor farmece se iau anumite măsuri preventive: i se găureşte vacii care a fătat coarnele unde se
introduce apoi tămâie, sare, piper, usturoi şi cărbuni; i se dă vacii ce a fătat să mănânce un ou de la o pui că neagră şi nouă feluri de
boabe de porumb, grâu, ovăz, secară, orzoaică, sâmburi de bostan şi chimin; înainte de ieşirea vacii la păscut în fiecare dimineat~
st~pânul o unge cu fecale în spatele copitelor. Ibidem, p. 111.
148
Ibidem, p. 110.
149
Ibidem, p. 112.
11
n IbideJIJ, p. 62.
144
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sărbătorile,

ci şi credinţa, dar care supravieţuiesc alături de religia oficială şi pietatea ei specifică legată de cultul
sfinţilor, cultul Precestei sau pelerinajulla locurile făcătoare de minuni 151 .
Societatea traditională
la care facem referire a fost una eminamente colectivă. Nevoia unei solidarităti'
,
puternice într-o lume ostilă a impus în Transilvania un tip specializat de familie, familia lărgită, care cuprinde
rude de mai multe grade şi mai multe generaţii. A trăi singur în lumea rurală era foarte dificil, implicând necesitatea
integrării într-una din aceste structuri familiale, a cărei scop era protecţia individului în faţa unor virtuale ostilităţi,
căsătoria dovedindu-se a fi mai degrabă o necesitate economică şi socială decât una psihologică, tiind tratată ca o
afacere de părinţii tinerilor ce vor ti obligaţi să se căsătorească. Tocmai de aceea, după unele studii 152 celibatul
abia dacă atingea cel mult 5% din totalul populaţiei adulte.
După căsătorie, în majoritatea cazurilor, noul cuplu nu părăsea gospodăria soţului, încadrându-se în marca
familie. Dacă ţinem cont de datele conscripţiei fiscale de la 1750 exemplele de tineri căsătoriţi ce contribuie
împreună cu părinţii sau alţi membri ai familiei sunt suficiente pentru a ne face o imagine asupra fenomenului
(deşi raportat la numărul total al contribuabililor ei reprezintă doar 0,91% ). Procentual vorbind, dintre cei înscrişi
în conscripţie, 66,66% contribuie împreună cu taţii lor, 10% împreună cu unul din fraţi şi doar 6,66% contribuie
împreună cu mama lor. Există posibilitatea ca ei să contribuie împreună cu socrul lor (3,33%) sau cu soacra
(6,66% ). Un contribuabil din Feldru dintre "propriis domibus carentei' contribuia împreună cu socrul său. Deoarece
singura lui avere era o vacă, se pare că lipsurile materiale 1-au determinat facă acest lucru. Situaţia poate ti şi
invers, adică pentru socru să fie nevoit să contribuie ginerele (există un caz în Telciu).
Interesant de amintit este şi cazul unui contribuabil din Telciu cme lucrează câte 112 din sesie împreună cu
fratele său, amândoi locuind în aceeaşi casă 15 J. Pământul arabil şi fâna:ul deţinut de unul dintre ei este jumătate
dm suprafaţa avută de celălalt 15 \ la fel şi numărul de animale este mai mtL '~. Analizând situaţia, putem presupune
că cei doi traţi locuiau împreună tie într-o casă moştenită de la părinţi, fie şt-au construit împreună casa.
Un alt caz interesant este al unei văduve sărace, fără casă, din Rebrişoara, pentru care contribuie fratele ei.
E de presupus că femeia, rămânând văduvă de tânără, a fost luată de frate în casa sa, unde era de trebuinţă, până
când urma să se recăsătorească, sau, în cazul în care era bătrână, copiii ei nu erau capabili sau nu-şi doreau să o
îngrijească, datorită unor eventuale certuri de familie. Există şi posibilitatea ca după moartea soţului, nesuportând
să stea cu socrii sau fiind prea săracă, văduva să tie nevoită să se mute la fratele ei.
Dincolo de aceste exemple se observă posibilitatea împărţirii contribuţiei între membrii familiei mari, tiind
vorba nu numai de raporturi dintre părinţi şi copii ci şi raporturi dintre fraţi, rude de grad inferior sau socri cu
gineri sau nurori. Lucrul acesta nu trebuie să ne surprindă, având în vedere că tânăra familie, de cele mai multe
ori, îşi începe viaţa în casa unuia dintre părinţi, de obicei în casa socrilor mari, situaţie care nu exclude şi cealaltă
posibilitate, ca tinerii căsătoriţi să locuiască la părinţii fetei, dacă cuscrii ajung la o înţelegere în acest sens.
Jumătate dintre aceşti tineri au casă (53,33%), iar 46,66% au suprafeţe de pământ arabil (însă sesic sau
părţi de sesie au doar 33,33%). De asemenea, animale de tracţiune, cu ajutorul cărora să realizeze lucrările
agricole, au numai 43,44%, ceea ce este încă un motiv în plus să credem că cei mai mulţi îşi lucrează pământul în
asociere cu părinţii sau rudele.
În cazul preoţilor văduvi, se pare că ei puteau să locuiască sub acelaşi acoperiş cu unul dintre tii, care să tie
scutit de alte obligaţii atâta timp cât el se ocupă de bătrâneţile preotului. Astfel, într-o scrisoare adresată de
episcopul unit magistratului Bistriţei, în noiembrie 1745, se cere ca tiu! Ignat al preotului Vasile din Rebrişoara să
nu mai tie supus la dări de către săteni, pentru că numitul trăieşte, pentru a-i ajuta, împreună cu tatăl şi cu fratele

Toader Nicoară, op. cit., p. 136.
Ibidem, p. 155.
153
În conscripţie la rubrica do mus este trecut în dreptul fiecărui l/2.
154
Primul are o suprafaţa arabilă de 1 câble şi fânaţ de 2 care, iar cel de-al doilea are un arabil de 2 câble şi
155
În timp ce primul are doar 2 vaci, celălalt are 1 bou, 1 vacă, 2 juninci, 14 oi, 4 porci, 1 stup.
111
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său,

ambii văduvi. Episcopul afirmă că astfel de situaţii mai există în District şi cere ca ele să tie eliminate pentru
a nu se ştirbi imunitatea clerului unit 156 .
Şi în conscripţia amintită mai sus, la rubrica paroch1; sunt notaţi membri ai familiilor preoţilor scutiţi de
obligaţii fiscale. În primul rând sunt scutiţi, locuind împreună, tii ai preoţilor (asemenea cazuri există în: Mititei,
Runc, Salva, Feldru, Hordou; în Telciu şi Rebrişoara sunt câte trei cazuri de tii ce trăiesc împreună cu părinţi lor
preoţi), gineri (sunt înregistrate cazuri în Poieni, Salva, Rebra, Telciu) sau mame (este înregistrat un caz în Maierul).
"Într-o pâine" cu protopopul din Năsăud trăiesc fiul şi ginerele ce sunt scutiţi de obligaţii tiscale.
Rămânerea noului cuplu în familie permitea continuarea iniţierii în deprinderile necesare traiului, bărbatul
în activităţile specifice capilor de familie, iar soţia în treburile femeieşti pe care le învăţa de la celelalte femei din
casă, rezolvând, de regulă, şi treburile refuzate de celelalte cumnate mai bătrâne 157 .
Pe de altă parte, aşa cum am arătat dt:ia, deoarece căsătoria reprezenta un interes nu doar pentru tânăra pereche
ci mai ales pentru familie, numărul celibatarilor în societatea tradiţională era destul de redus. În Districtul românesc
al Bistriţei, la mijlocul secolului al XVIII-lea, această categorie socială reprezenta doar 2,91% din totalul populaţjei
contribuabile. Comparând numărul celibatarilor pe o perioadă de trei ani (1748, 1749, 1750) se observă continua
reducere a lor. Astfel, în 1748 ei reprezentau 2,57%, în 1749 1.44%, iar în 1750 doar 0,39%. Dintre aceşti tineri,
41,05% au tost scutiţi atât în 1748, cât şi în 1749, reprezentând 1,19% din totalul populaţiei contribuabile. Cei mai
mulţi dintre ei, deşi au casă proprie (57,89%), nu au sesie (60%) şi nici pământ arabil (53,68%), lucrând în mare parte
sesia părinţilor (deducem acest lucru prin mulţimea cazurilor în care există o coincidenţă a numelui tânărului căsătorit
cu cel al posesorului sesiei). De exemplu, în Poieni, Ion Castan, necăsătorit, lucrează alături de un non ad fi.Jitpe sesia
şi pământullui Castan [a] Pascului. Ceea ce în general nu le lipseşte acestor tineri este averea mobilă, majoritatea
având animale proprii. De asemenea, ei pot avea parcele de pământ sau fânaţ în alte localităţi, cum ar ti un tânăr
necăsătorit din Rodna ce are pământ arabil în Maieru în virtutea iure haereditmio.
Spre deosebire de biserica catolică, cea ortodoxă a avut o altă concepţie despre căsătorie, prin admiterea
căsătoriei preoţilor şi acceptarea divorţului în anumite circumstanţe. În urma unirii religioase, biserica românilor
din Ardeal îşi va asuma însă şi rezervele din doctrina catolică în legătură cu această problemă a căsătoriei, a
divorţului sau a combaterii plăcerii carnale. Pentru evitarea bigamiei, s-a introdus obiceiul celor trei strigări din
biserică, anterioare cununiei.
În mod normal, prevederile legislative în vigoare permiteau căsătoria tinerilor băieţi la 14 ani şi a tinerelor
fete la 12 ani. Valeriu Şotropa arăta că la grănicerii năsăudeni, ca şi la ţăranii români, căsătoria se încheia la o
vârstă destul de fragedă: băieţii la 18 ani, iar fetele la 15 ani 158 .
Căsătoria băieţilor la vârstă fragedă se asocia şi motivaţiei de natură socială sau politică, tiind consecinţa
lr1cii că băieţii necăsătoriţi urmau a ti luaţi cu forţa în armata imperială 159 , iar cei ce încep o viaţă pe cont propriu,
întemeindu-şi propria lor gospodărie în afara celei paterne, erau impuşi la o serie de obligaţii fiscale greu de
onorat. În Districtul românesc al Bistriţei există un singur caz de proaspăt căsătorit înregistrat în conscripţia din
1750 în Salva. În 1748 el figura ca neouxoratus iar în 1749 a plătit un impozit de 26 crăiţari. Situaţia lui nu era
prea strălucită, având în vedere că îi lipsea total averea mobilă şi imobilă, ceea ce ne face totuşi să ne imaginăm tie
că el trăia încă cu părinţii, tie că îşi vindea forţa de muncă pentru a-şi câştiga existenţa.
În societatea tradiţională fiecare categorie socială îşi căuta şi alegea partenerul de viaţă între indivizi de
aceeaşi condiţie 160 , mezalianţele tiind aspru pedepsite de mentalitatea colectivă. La fel ca şi în cazul aducerii unui

Valeriu Şotropa, Alexandru Ciplea, op. cit., p. 23-24.
HToader Nicoară, op. cit., p. 164.
"'Valeriu Şotropa, Districtul năsăudenn şi locul său in luptn pentru progres şi libertatea nnfiona/;i a româmlor din Trfll1silvfl1Jia, Cluj,
Editura Dacia, 1975, p. 202.
159
Luat la armată, familia pierdea două brate de muncă pentru o perioadă destul de îndelungată- cel put in 7 ani-- sau pentru totdeauna.
Toader Nicoară, op. cit., p. 164.
160
Constantin Brăiloiu cu ocazia unor studii etnografice în teren, cercetând folclorul din zona etnografică a Văii Someşului, a identificat
strigături în acest spirit: Necăjit e omu, Doamne, 1 Când se culcă şi nu doannc, 1 Când îşi dă boii pc junci 1 Şi fetele după slugi./.
Constantin Brăiloiu, Nunta i'n Someş, Bucureşti, 1941, p. 6.
156
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partener din alt sat, comunitatea îl trata pe noul venit cu o atitudine rezervată, născută din contradicţiile date de o
mentalitate şi obiceiuri diferite. Astfel, noul venit trebuia întotdeauna să se supună băştinaşilor, pentru a evita
sancţionarea sa. La nivelul principatului, peste 2/3 dintre căsătorii se realizau între membrii aceleiaşi comunităţi,
iar cealaltă treime îşi aducea partenerul sau partenera din comunităţile imediat învecinate. Ca atare, căsătoriile cu
parteneri din localităţi îndepărtate sunt destul de rare. Simptomatic pentru existenţa acestei situaţii sunt numeroasele
cererile de dispensă pentru căsătoria între rude de gradul III - IV, tocmai pentru a nu ti obligaţi să caute în afara
propriilor comunităţi parteneri de mariaj şi pentru a nu se pierde moştenirea pe străini.
La 1750, căsătoriile dintre persoane provenite din sate diferite ale Districtului pot ti intuite cu aproximaţie
din analiza posesiunilor înscrise în conscripţia fiscală, deţinute de contribuabili în virtutea iure uxorio în alte
localităţi decât cea de reşedinţă 161 . 21,78% dintre contribuabili deţin posesiuni în virtutea acestui drept. Datele
sunt relative, tiind incomplete nu numai pentru satele Districtului românesc al Bistrllei ci, mai ales, pentru localităţile
din afara acestuia. În al doilea rând, se observă că în majoritatea cazurilor este vorba despre sate învecinate, 1ără
însă a lipsi excepţiile. Deci căsătoriile se încheie de regulă între locuitorii aceluiaşi sat sau se circumscriu într-un
spaţiu cunoscut imediat apropiat, ce nu implică divergenţe cauzate de mentalitatea sau comportamentul diferit al
soţilor.

Cercetările

etnografice au dus la identificarea în această zonă folclorică a unor strigături care exprimă frica
fetelor de a ti măritate de părinţi în afara satului lor 162 • Dar această "frică" de celălalt este valabilă în cazul
întemeierii de familii, nu în cazul mobilităţii generale ce presupune doar o părăsire ocazională a vetrei satului.
Aceasta nu exclude existenţa excepţiilor datorate conjuncturii, oportunităţii, întâmplării sau necesităţii.
Aşa cum am văzut mai sus, în lumea rurală, în majoritatea cazurilor, căsătoria era o afacere care avea drept
scop să unească patrimoniul a două familii pentru a le permite să supravieţuiască-- deci considerentele materiale
primează în faţa sentimentelor, ceea ce nu înseamnă că tinerii căsătoriţi nu puteau ti îndrăgostiţi unul de altul, cu
atât mai mult cu cât, după cum vom vedea în cazul şezătorilor, există o serie de practici magice care să atragă
persoana iubită 163 .
Din mărturiile etnografice culese din zona Rebrişoarei rezultă că, dintre băieţi, şansa cea mai mare de a
rămâne "feciori bătrâni" o au ciobanii. Aceştia de obicei nu participă la viaţa socială a tinerilor, iar când participă
sunt pasivi, neavând ocazia să se căsătorească cu o tânără fată numai dacă face ea primul pas. Deşi ci sunt
apreciaţi pentru munca lor şi doriţi ca soţi, de cele mai multe ori se însurau cu văduve sau cu fete bătrâne 164 .
Reconstituirea ceremonialului de nuntă poate ti tăcută prin analiza izvoarelor etnografice din studiul de
•
caz mai sus amintit: Sângeorz. Astfel, dacă părinţii feciorului sunt de acord cu alegerea lui sau 1-au convins să
respecte el alegerea lor, într-o sâmbătă seara sau într-o zi de sărbătoare se duceau la părinţii fetei pentru a o peţi.
Cu această ocazie se discuta chestiunea înzestrării tinerilor. În dimineaţa duminicii următoare, înainte de slujbă,
tinerii, însoţiţi de taţii lor, se prezentau la preot pentru a-şi declara hotărârea. Din această zi ei se numeau mketei
şi aveau dreptul să-şi caute naşii, care de cele mai multe ori erau rude: fraţi, veri, unchi 165 . În funcţie de posibilităţile
materiale, părinţii miri lor puteau hotărî ca nunta să tie cu pom, care se tăcea în mod excepţional în cinstea naşului.
Nunta era un eveniment la care participa întreaga comunitatea sătească, tiind prin excelenţă o manifestare
colectivă a bucuriei şi bunei dispoziţii. Prin aceasta se reface şi se fortitică marea familie în cadrul unei comunităţi
comune. Aspectul colectiv al nunţii se observă încă din faza ei pregătitoare, când mirele îşi alege un fel de gardă
dintre ceilalţi tineri ai satului, precum "ficioru/ de lmpăral', "stegarul', 4-6 "co/ăcarl' şi câteva "dru~te"(surori).

161

Vezi anexa nr. 2. Mobilitatea populaţiei în funcţie de "iure uxorio".
Nu mă da maică pe sate 1 Să viu cu desagii-n spate 1 Şi cu cizmele stricate, 1Cu desagii-rnbăeraţi 1 Şi cu ochii lăcrimaţi; 1Ci mă dă
mamă-n vecini, 1 Să viu cu desagii plini, 1 Cu cizmele scârţiind, 1 Cu mâna bădii făcând/. Ibidem, p. 6.
161
Toader Nicoară, op. cit., p. 179.
164
loan Ni stor, Aspecte ale vietii sociale şi spirituale a piicurarului i'n zona Niisiiudului, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei
pc anii 1971-1973, Cluj, 1973, p. 469.
165
lustin Sohorca, op. cit., p. 16.
162
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Stegarul avea aici rol de conducător al manifestărilor, el conducând pe miri şi familiile lor la biserică sau la locul
unde se desfăşura nunta. El era însoţit de colăcari şi de ceilalţi membri ai gărzii mirelui. Colăcarii călări pe caii
împodobiţi de sărbătoare mergeau întotdeauna în faţa convoiului de nuntaşi. Întreagă această gardă a mirelui
purta semne distincte peste hainele de sărbători: brâie cusute cu mărgeluţe.
Mireasa îşi desemna suita dintre fetele neamurilor sau dintre prietene, unde şase sau şapte erau
"chemătoare!d', iar restul erau druşte care, în primul rând, o ajutau pe mireasă să coase cămaşa mirelui. Atât
colăcarii cât şi chemătoarele executau strigături specifice nunţilor, fiecare separat, ceea ce nu exclude posibilitatea
întâlnirii lor la aceeaşi familie, în care caz feciorii aşteaptă până fetele îşi termină treaba.
Semnele distincte ale miresei erau părul capului pieptănat lins, despărţit cu o cărare la mijloc şi împletit la
început într-o singură coadă pe spate, ce are o fundă în vârf. După ce funda era "furată" de feciorul de împărat,
pieptănătura era modificată în două cosiţe subţiri în dreptul tâmplelor, până aproape de ceafă. Cea mai mare parte
a părului era împletit în două cozi lungi înconjurau capul în formă de cunună 166 , peste care era fixată o fundă mare.
Şi alaiul miresei era îmbrăcat ca de sărbătoare, iar chemătoarele aveau semne distinctive.
Solidaritatea întregii comunităţi săteşti se vede şi din modul în care se realiza nunta. La nuntă participau
toţi sătenii, fie chiar ca simpli spectatori. De asemenea, majoritatea contribuiau cu daruri pentru pregătirea mesei
invitaţilor. Doar invitaţii naşului erau scutiţi de aceste contribuţiuni.
În seara premergătoare zilei de cununie era o mică petrecere în casa mirelui numită ·'la steag", special
dedicată tinerilor petrecăreţi. Înainte de începerea jocului se proceda la "facerea steagului" şi la "îmbrăcatul
pomului" destinat naşului.
A doua zi nunta începe la mire, prin strângerea nuntaşi lor, după care se merge la mireasă şi apoi la biserică.
Atât mirele cât şi mireasa trebuie să-şi ceară iertare de la părinţi prin oraţii strigate în special de femei.
Cununia presupune trecerea peste două momente iniţiatice: primul presupune căsătoria religioasă, pe care
tinerii o realizează la biserică ce reprezintă, dincolo de semnificaţia creştină a căsătoriei, acceptarea de către
comunitatea sătească a tinerilor în rândul adulţilor. Al doilea moment iniţiatic era ieşirea din biserică, când mirii
şi naşii trebuiau să treacă pe sub tlamura steagului.
Petrecerea dura mai multe zile. În prima zi aceasta avea loc la locuinţa miresei, pentru ca în a doua zi să se
mute la casa mirelui 167 • Şi cu această ocazie au loc jocuri colective precum "stropirea cuscrilor" cu grâu din curtea
miresei, ca semn al abundenţei; jocul se executa pe fondul strigături lor şi oraţiilor. La mireasă, momentul important
este înmânarea darurilor (colaci) către naşi, care se repetă şi la nunta de la casa mirelui din seara următoare 168 •
Nunta continua şi a treia zi, iar la amiază se porneşte cortegiul chefliilor prin sat, ducând pomul la casa naşi lor. Se
joacă înconjurându-se pomul. Mireasa apare schimbată, cu un borangic pe cap, simbol al pierderii fecioriei 16Y.
Ca timp de realizare a căsătoriilor, trebuie menţionat că era interzisă căsătoria în perioada posturilor. La o
analiză mai atentă se observă că aceste perioade se suprapun peste perioadele de intensificare a muncilor agricole.
Astfel în postul Paştelui, februarie-aprilie, sunt pregătite sau efectuate muncile de primăvară, respectiv aratul şi
semănatul; în postul Sf Marii, 15 iulie-15 august, se execută secerişul; în postul Sf Apostoli, septembrie octombrie, este perioada culesului. Ca atare, perioadele propice pentru realizarea căsătorii lor erau lunile ianuariefebruarie, mai-iunie, sfârşitul lui august-începutul lui septembrie, după Sf Apostoli şi postul Crăciunului 17c.
Aşadar ritmurile muncii şi cele ale calendarului creştin ritmau cu cel matrimonial din lumea satului tradiţional.
În general există momente speciale în care se întâlneau tinerii pentru a se cunoaşte: sărbătorile de primăvară,
şezătorile, jocurile publice etc.
Dintre acestea, sezătorile au structura cea mai elastică, fiind receptive la nou. Funcţia socială principală a
şezătorilor era tocmai întâlnirea tinerilor pentru a se îndrăgosti, fiind principala sursă şi modalitate de distracţie
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pentru acele timpuri 171 • Această funcţie de cunoaştere a tinerilor, specifică pentru şezători le de fete, este atestată
aproape în toate satele Districtului românesc până în zilele noastre (Feldru, Maieru, Ilva, Leş, Rebra, Rebrişoara,
Bichiş, Hordou, Suplai, Zagra) şi pare să fi fost în vechime mult mai importantă, pentru că există amintirea
anumitor practici magice de aducere a feciorilor în şezătoare sau practici şi jocuri de al ungare a acelora care nu au
împlinit vârsta la care erau consideraţi feciori. Teoretic, feciorii trebuiau să-şi aleagă fetele în funcţie de fusele
toarse şi de comportamentul în societate (adică dacă fata ştie să se comporte cu oamenii). În şezătoare se organizau
numeroase jocuri dramatice şi de societate a căror funcţie era crearea bunei dispoziţii, cultivarea unui comportament
corespunzător de grup şi stimularea iniţiativei pe care trebuia să o aibă tinerii în timp de petrecere. Alături de
aceasta, se pare că unele jocuri aveau şi altele, printre care era iniţierea în conduita corespunzătoare vârstei între
feciori şi fete şi învăţarea nunţii tradiţionale cu repertoriul său de oraţii, cântece şi strigături. Nu este exclus ca
jocurile care imită aidoma nunta să ti avut şi o funcţie magică de a provoca nunta reală (Rodna, Rebra) 172 .
Practic, în şezători le de fete erau o serie de manifestări cu funcţii magice, farmece ale iubirii sau farmece de
chemare a feciori lor la şezătoare. Unele practici se grupau în jurul focului cu rol puriticator. De exemplu, în Il va
şi Rebra s-a întâlnit obiceiul "crucea cea mare", în care fetele luau fuior din fiecare caier şi tăceau din ele o cruce
în mijlocul casei; colţurile acesteia erau aprinse, iar o fată îmbrăcată în suman mare se dădea peste cap sau se
rostogolea prin toc, cerând prin incantaţie venirea feciorilor la şezătoare. Există variante diferite cu toc şi în
celelalte sate din zonă.
În Sângeorz fetele de măritat îşi fac autodescântece de frumuseţe în dimineţile zilelor de duminică sau
celor de sărbătoare, spălându-şi faţa cu apă neîncepută de izvor invocând în acelaşi timp un descântec; 73 .
În şezătoare se întâlneau şi numeroase păcăleli simple care exploatează diferite defecte. Astfel, în Zagra,
fetele care se tem că nu se mărită sunt speriate cu aruncarea pe treptele casei lor a unei legături cu cenuşă, ierburi,
păr din cap, unghii de porc ,usturoi, ceară de albine, boabe de grâu, ovăz, porumb. Legătura se tăcea cu aţă roşie
care se înnoda de nouă ori. Această formă reprezintă practic o degradare a magiei 174 •
În şezătorile de femei şi babe se comentau faptele petrecute în sat. Prin judecarea celor care contravin eticii
populare se formează şi se manifestă opinia publică al cărei rol educativ nu era deloc neglijabil 175 .
Viaţa sexuală a cuplului era supusă unor rigori severe ce nu pot ti încălcate, rigori impuse nu neapărat
pentru un control al naşterilor, ci mai ales pentru respectarea canoanelor bisericeşti. Astfel, sexul era interzis în
perioada posturilor obişnuite (miercuri şi vineri) şi a sărbătorilor. S-a calculat că, în secolul al XVIII-lea, într-un
an o familie trebuia să se abţină de la relaţii sexuale timp de 230 zile 176 • Tocmai de aceea, în mentalitatea satului
din Transilvania, fecioria fetelor era considerată un patrimoniu de familie, angajând onoarea acesteia, fraţii tiind
garanţii ei. Stricarea fecioriei nu de puţine ori a dus la răzbunări sângeroase. Luând în considerare discursul
moralizator al bisericii din Principat, se pare că aceste lucruri nu erau necunoscute în lumea satului, sexualitatea
anterioară căsătoriei sau în afara acesteia era o prezenţă reală. De asemenea, sexualitatea datorită "poftelor celor
dobitoceşti ale bărbaţilor" putea da naştere la tragedii. În jalba din iulie 1761 a celor 23 sate ale Districtul românesc
al Bistriţei, printre abuzurile perceptorilor de dări sau gornicilor au fost reclamate şi violuri. Astfel, în Salva,
gornicul Vasile Pascu a necinstit cu sila pe soţia lui Dănilă Urs, Elisabeta, fără să-i dea vreo satisfacţie sau daună
judecătorească ulterioară 177 • La fel, în satul Ilva alt gornic a necinstit pe văduva de 60 ani a lui Prica în postul
Paştclui, în timp ce aceasta mergea spre biserică să se închine. Ulterior, văduva de ruşine s-a sinucis. Totuşi
gornicul nu a fost judecat 178•
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În viaţa unei femei şi a familiei naşterea reprezintă un moment important, tiind dovada perpetuării neamului
şi implicit a comunităţii din care face parte nou născutul. Tocmai de aceea avem de-a face cu o socializare a
momentului. Cele ce ajutau la naştere erau moaşele satului ale căror cunoştinţe veneau dintr-o practică empirică
sau prin aprentisaj. Este vorba de iniţiere nu de ştiinţă. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, statul austriac
a încercat să instituie măsuri speciale de control a activităţii moaşelor. Deocamdată, din lipsa de documente cu
~jutorul cărora să reconstituim aspecte legate de acest moment important din viaţă, naşterea, suntem nevoiţi să
apelăm la mărturii indirecte - izvoarele etnografice. Nu ne-am propus să reconstituim în amănunţime toate aspectele
ce ţin de naştere cu variantele specifice fiecărui sat, ci vom prezenta acelaşi studiu de caz: Sângeorz. Naşterile
aveau loc în m~joritatea cazurilor în casa soţilor, iar cea care ajuta la naştere era o femeie "pricepută" din sat.
Aceasta se ocupa fizic şi spiritual de gravidă în timpul naşterii, instruind-o cum să-şi uşureze travaliul şi descântândui în caz de nevoie. Moaşa era răsplătită pentru activitatea ei tie cu bani, fie cu produse. De regulă aceste femei erau
foarte respectate în comunitatea feminină, fiindu-le sărutate mâinile oricând şi în orice loc, de către "fostele
paciente". În lipsa acesteia, de naşteri se putea ocupa şi o altă membră a familiei, rudă sau vecină. În continuare.
de lăuză are grijă această moaşă şi naşa de cununie, care implicit devine şi naşa de botez 179 .
Imediat după naştere, moaşa se grăbea să umple o cană cu apă curată, în care introducea un mănunchi de
busuioc cu care apoi mergea la preot pentru ai-o sfinţi. Această apă era adusă la lăuză pentru a bea după care sunt
stropiţi cu apă sfinţită pe cap şi pe haine mama şi noul născut, iar la urmă vasul în care s-a depus ''locul fătului".
Acest vas era îngropat de către tatăl familiei în cel mai retras loc din grădina casei pentru a nu putea ajunge la el
animalele. Atât rolul "moaşei de coşarcă" 180 , cât şi al naşei în aceste momente era de a aproviziona cu alimente şi
mai ales băutură (ţuică îndulcită şi fiartă) tânăra lăuză. Femeia gravidă trebuia prot~jată de o serie de pericole
reale sau imaginare (deochi). Erau dese cazurile de avorturi spontane provocate involuntar şi care au fost puse pc
seama deochiului 181 . Poate tocmai de aceea în Sângeorz există obiceiul că după naştere femeia nu avea voie să
iasă în lume timp de 40 zile, ci trebuia să stea acasă, ocupându-se cu diferite treburi gospodăreşti. În această
perioadă era interzis să aibă contact sexual cu soţul ei pentru că era considerată necurată. După cele 40 de zile ca
se spăla, se îmbrăca curat şi cu copilul în leagănul mobil se ducea la preot să-i citească dezlegare de "curăţire".
Reîntoarsă acasă, îşi lua toate atribuţiile casnice, reintrând în viaţa normală. Obiceiul se repeta ori de câte ori era
nevoie. Pentru a nu fi deocheată, gravidei, ca şi copilului, de fapt, i se dădeau diferite obiecte cu rol de protecţie
(materiale sau şnururi de culoare roşie).
În scara de valori a societăţii româneşti tradiţionale naşterea unui moştenitor de sex masculin era un lucru
mai bun decât naşterea unei fete; chiar şi un nepot poate să moştenească gospodăria cuvenită în mod normal unct
ti1ce trupeşti 18 :. O asemenea atitudine are mai multe explicaţii: în primul rând prin băieţi se perpetua numele şt
patrimoniul familial, pe când, fetele, care de obicei după căsătorie plecau din casa părintească, prin zestre contribuiau
la diminuarea averii familiei. Sunt apoi motive ce derivă din statutul defavorabil al condiţiei feminine: se credea,
în mod curent, că fetele aduc sărăcie în gospodărie; apoi, onoarea fetelor era mereu în pericol de a ti ştirbită, lucru
ce ar fi dezonorat întreaga familie.
Cel mai important lucru în cazul unei naşteri era botezul, pentru că acesta reprezenta primul act prin care
nou născutul era socializat, ocupându-şi prin aceasta locul într-un sistem de solidarităţi şi ierarhii sociale în cadrul
comunităţii din care face parte. Botezul era cea mai importantă dintre tainele bisericeşti 18 \ prin botez devencai
creştin şi de aceea trebuia îndeplinit indiferent de condiţii. În Sângeorz sunt mai multe posibilităţi de a executa
botezul. Trebuie luat în considerare, în primul rând, botezul care se desfăşoară în condiţii normale de naştere.
Acesta se tăcea de cele mai multe ori în prima duminică sau sărbătoare de după naştere, fără a considera acest
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lucru ca o regulă obligatorie. Rolul principal în acest act revine naşei de cununie a părinţilor şi moaşei de coşarcă.
Acestea spală copilul şi-1 duc la biserică pentru a fi botezat de popă. Tot timpul copilul trebuie să fie acoperit cu o
eşarfă roşie 184

•

Al doilea tip de botez este cel efectuat în burta mamei "în stratul facerii". Acest botez se face în cazuri
extreme, atunci când moaşa asistentă constată că tiinţa ce se va naşte este în pericol de moarte. Cu mâna dreaptă
moaşa apasă pe burta mamei în formă de cruce, rostindu-se formula de botez 185 •
O ultimă formă de botez este botezul din depărtare şi care în realitate ţine de practici mistice. Acesta se face
pentru cineva absent. În majoritatea cazurilor este vorba despre presupuşi copii avortaţi de mamele lor şi ascunşi.
Botezul era obligatoriu pentru ca sufletul copilului mort să nu se transforme în strigoi 186 •
Dincolo de botezul creştin, alegerea numelui înseamnă introducerea noului născut în cadrul familiei. De
aceea nu sunt rare cazurile când generaţii întregi poartă a.;claşi nume din tată în tiu 187 . Această reluare a prenumelui
permitea proclamarea perenităţii ~nsamblului familiei dincolo de ravagiile pe care mortalitatea infantilă, bolile
sau accidentele le provocau; "neamul nu se stingea".
Se cuvine să observăm că în societăţile tradiţionale sentimentul de grijă şi afecţiune, de dragoste faţă de
copii nu era prea intens. Nu este vorba de excluderea grijii şi afecţiunii faţă de copii, ci este vorba mai degrabă de
faptul că aceste sentimente nu erau atât de dezvoltate, şi mai ales nu aveau aceeaşi semnificaţie şi formă de
exteriorizare ca azi. Indiferenţa faţă de copii este determinată de cauze multiple precum: numărul mare de copii ce
existau într-o familie (într-o familie normală se năşteau între 8 şi 12 copii), şi a mortalităţii infantile foarte ridicată
(2/3 dintre copii mureau prematur), părinţii nu aveau timp să se ataşeze sentimental de copiii care veneau '·cum îi
dă Domnul", neexistând o planificare a naşterilor şi nici măsuri de contracepţie. Apoi condiţiile dure ale existenţei,
greutatea muncilor de fiecare zi, nevoile şi grijile cotidiene nu lăsau prea mult timp afecţiunii faţă de copii.
Opturarea acestor sentimente a dezvoltat atitudini de neglijenţă sau indiferenţă faţă de copii, evidenţiate prin
abandonarea unor nou născuţi sau, chiar mai grav, prin infanticid. Deşi sursele de care dispunem nu ne permit să
analizăm dimensiunea fenomenului, putem prezenta un caz consemnat la 26 noiembrie 1758 când Irina a lui
Triion din Vărarea, după multe bătăi şi torturi, a recunoscut că şi-a omorât copilul nou născut. Ea a fost condamnată
la moarte prin tăierea capului 188 . O astfel de atitudine criminală era considerată în epocă ca mijloc de control al
naşterilor in extremis, în condiţiile în care nu existau măsuri contraceptive eficiente.
Totuşi mama este întotdeauna cea care-şi creşte copilul şi şi-1 alăptează până la înţărcare, timp în care-şi
îndeplineşte toate celelalte atribuţii familiale. Ca atare, nici copiilor de vârstă mică nu li se acordă vreo atenţie
deosebită, deoarece mama îşi reia treburile casnice după 3 - 4 zile de la naştere. În timpul în care mama lucrează
copilul est~ ţinut în pat pe pernă, în covată sau într-un coş special. Noaptea copilul este pus într-un leagăn legat de
grindă deasupra patului părinţilor 189 . În cazul în care mama se deplasa de acasă îşi lua copilul cu ea într-o traistă
specială. În ciuda faptului că mama îşi desfăşoară activităţile întotdeauna lângă copilul ei, nu-l cocoloşcşte cu
atenţie specială. Aceasta nu înseamnă că nu-i acordă îngrijire medicală când acesta este bolnav. Am amintit deja
mărturii etnografice legate de practici magice tăcute de mame, prin care copiii din satul Sângeorz erau trataţi în
cazuri de diaree, anemie sau boli de piele. Tot aici tebra copiilor este tratată prin întăşurarea lor într-un petec de
pânză, muiată în urină. Durerile de gât şi inflamaţia ganglionilor se trata cu acelaşi tratament, iar bolnavii trebuiau
190
să şi bea . Dacă copiii s-au opărit cu apă clocotită, se presăra pe rană făină de lut ars în tocul din vatră 191 .
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Deseori în familiile cu mulţi copii unul dintre aceştia era plasat la stăpân, unde el primea casă şi masă şi
unde rămânea până la însurătoare, îndeplinind fel de fel de munci de care stăpânul avea nevoie.
Lumea rurală nu era chiar lipsită de sistem de educare, existând învăţători. La început învăţătorul nu avea
nici o pregătire pedagogică, ci el era ales dintre ţăranii ştiutori de carte care erau în stare să predea elevilor
aritmetica, scrisul şi cititul, rugăciunile şi unele istorisiri biblice. Învăţarea se tăcea în mod mecanic, memorându-se
fără aplicaţie practică. Şcoala nu avea edificiu propriu, copiii adunându-se de obicei la dascăl acasă. În schimbul
serviciului el primea o leafă şi scutirea de obligaţii faţă de sat 192 . În conscripţii aceştia sunt consemnaţi în aceeaşi
categorie cu preoţii, alături de diaconi, cantori şi clopotari, ceea ce face să nu se ştie exact câţi învăţători sunt în
District. Astfel, în conscripţia de la 1750 au fost înscrişi !udimagisterdoar în patru sate: Rodna, Maieru, Sângeorz,
Ilva' 9 '. Din faptul că în Ilva au fost înregistraţi doi învăţători, dintre care unul a fost scutit doar în 1748 ca mit
Judimagister, ne face să presupunem că în această funcţie există o schimbare a personalului, funcţia nefiind una
viageră.

În ceea ce priveşte relaţia dintre soţi în secolul al XVIII-lea, nu se pune în discuţie încă problema emancipării
soţiei de sub autoritatea uneori foarte palpabilă a soţului. Societatea tradiţională se baza pc o autoritate totală a
soţului, care uneori se manifesta ca o adevărată tiranie, în timp ce pe umerii femeii rămânea întreaga grijă a
gospodăriei şi creşterea copiilor. În declaraţiile străinilor din secolul XVIII româncele erau văzute supuse soţului
lor şi harnice. Ele nu se aşează cu soţii lor la masă, stând întotdeauna în picioare şi ocupându-se în acelaşi timp de
alte treburi gospodăreşti. Nici când e gravidă nu face excepţie de la acest obicei, rămânând pe seama ei grija
gospodăriei şi creşterea copiilor. Singura muncă unde femeia nu este acceptată este păstori tu!. Ea nu are voie să se
apropie de stâna de oi decât în anumite momente şi pentru perioade scurte de timp, de obicei când ducea mâncare
la ciobani. Autoritatea soţului asupra ei era totală, de aceea maltratarea ei de către soţ trebuie să fi fost un fapt
destul de întâlnit.
Femeia nu putea avea putere de decizie şi, de multe ori, nu era nici măcar consultată de către soţ. Văduva
Moldovan Maria din Nuşfalău declară, cu lacrimi în ochi, într-o plângere adresată magistratului oraşului, că soţul
ei, care a murit în 1744, a cedat comunei locurile arabile încă de când trăia. Pentru ele se plătea 3 t1oreni renani.
Murind soţul, ea a rămas şi fără pământuri şi cu datorii în bani pentru un pământ care nu-i aparţine 194 .
În caz de deces al unuia dintre soţi, lucru ce se întâmpla destul de des, văduvul sau văduva se putea recăsători.
A doua oară se întâmpla aproape întotdeauna, dar pentru a treia oară trebuia aprobarea expresă a episcopului.
Din păcate nu ne putem face o imagine clară asupra acestui segment de populaţie, deoarece în conscripţia
din 1750 nu sunt consemnaţi decât văduvele nu şi văduvii.
În Districtul românesc al Bistriţei, la mijlocul secolului XVIII, văduvele reprezintă 9,37% din totalul
populaţiei contribuabile. Situaţia lor economică este din păcate destul de modestă. Doar 42,95% din ele au sesie,
iar casă proprie 66,22%. O parte însemnată a lor nu au semănături (37,70%) sau animale (44,26%), ceea ce ne
facem să presupunem că posibilitatea de a se întreţine singure este redusă. Şansa lor era, tie de a ti întreţinute de
către rude, tie de a se recăsători, cu atât mai mult cu cât scutite de impozit, pe unul din cei trei ani fiscali (1748,
1749, 1750), sunt doar 26,55%. Motivele pentru care acestea au fost scutite sunt diferite, cele mai multe (30,86'%
din totalul văduvelor scutite 195 ) tiind datorate incapacităţii de muncă: debilis persona (17), mendica (5), mente
capta (2) sau senex miserabJlis (1 ). 3,93% dintre văduve au fost scutite pentru non admit (reprezentând 14,81%
din numărul văduvelor scutite), iar 3,60% beneficiază de scutire în urma serviciilor depuse în timpul vieţii de
către soţul decedat sau în urma serviciilor plătite de către alţi membri ai familiei (fii şi gineri). Există un singur
caz, în Maieru, în care mama unui preot este scutită de obligaţii fiscale datorită funcţiei fiului ei.

Date prilitoi/Ie la istoria comunei Zagra, Arhiva someşană, nr. 9, Năsăud, 1928, p. 73.
Virgil Şotropa SUS!ine că la 1750 în toate cele 23 sate ale Districtului sunt învă!ători. Virgil Şolropa, rontâbu.tii la istOJia
fcoalelor năsăudene, Arhiva Someşană, nr. 11, Năsăud, 1923, p. 2.
19
'Vasile Bichigean, Material documenl11r, Arhiva someşană, nr. 17, 1933, p. 218.
191
Ele reprezintă 8,19% din totalul văduvelor înscrise.
19

~ Nicolae Drăganu,

193

Deşi
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Comparând datele pentru cele două zone ale Districtului, se observă că în cercul inferior atât numărul
văduvelor (6,54%, spre deosebire de 1O, 72% în cercul superior), cât şi a celor ce beneficiază de scuhri (în cercul
inferior doar 16,90%, în timp ce în cercul superior 28,20%) este mai mic. Situaţia este valabilă şi pentru văduvele
ce au casă (60,56% în cercul inferior, spre deosebire de 67,56% câte sunt în cercul superior). Raportul se va
schimba însă când este vorba de sesie. În timp ce în cercul superior 39,74% dintre văduve au sesie, în cel inferior
mai mult de jumătate dintre văduve sunt înregistrate în conscripţie ca fiind în această situaţie (52, 11 %).
Ca atare, în general vorbind, viaţa acestor femei nu era deloc uşoară. Nu se poate afirma că ele erau înstărite
pentru că averea lor era destul de modestă, neputându-şi asigura independenţa economică. Cazurile de văduve
bogate sunt foarte rare. Aşa cum am văzut, o parte însemnată nu au locuinţă proprie iar dintre cele cu casă există
doar două cazuri, în Maieru, în care văduvele au câte două ca::e.
Calea de ieşire din această stare de insecuritate era fie căsătoria, dacă permitea vârsta, tie, dacă văduva era
prea bătrână, "adoptarea" ei de către familia vreunui tiu sau tiică, care urmas-o îngrijească până la moarte.
localitatea

POIENI
GAURENI
SUPLAI
MOCOD
MITITEl
RUNC
ZAGRA
BICHIS
SALVA
SANTIOANJ!
NUSFALAU
total

nr.
vaduvelor

4
5
1
13
3
3
15
4
13
3
7
71

%dintre
con trib.

6,7
13,51
4,16
8,49
3,33
3,22
6,75
6,66
6,40
5,08
8,23
6,54

se sia
detinuta

%dintre
vaduve

2
4
1
4
3
11
1
9
2
37

-

casa
detinuta

%dintre
vaduve

50
80
100
10,76

2
3
1
12

50
60
100
92,30

100
73,33
25
69,23
66,66

3
12
1
7
2

100
80
25
53,84
66,66

52,11.

43

60,56

nr.
scutite lor

%dintre
vaduve

3
1

23,07
33,33

1
1
3
1
2
12i

6,66
25
23,07
33,33
28,57
16,90

Tabel nr 8. Situatia economica vaduvelor din cercul inferior al Districtului românesc al
Bistritei

Moartea a fost o prezenţă cotidiană la nivelul societăţilor din toate timpurile, ceea ce diferă este modul în
care oamenii o percep şi reacţionează faţă de ea. În societatea românească tradiţională din Transilvania şi Banat
moartea s-a aflat în centrul vieţii şi percepţiei ţăranilor, fiind puternic trăită din perspectiva valorilor morale, a
viziunii creştine asupra lumii, ce domina de departe spiritele epocii 196 • Se poate constata, în primul rând, un grad
ridicat al mortalităţii infantile sau al celei cauzate de epidemii şi calamităţi naturale, ceea ce reduce practic şansele
medii de viaţă până la 50-55 ani. Aceasta nu exclude însă cazurile de persoane care depăşesc vârsta de 70 ani 197 .
Evident diferenţe există de la o zonă geografică la alta, de la o comunitate la alta.
"Moartea este o mutare din această lume către a doua lume" 198 avea să afirme dascălul Teodor din Feldru.
Aceasta este ideea de bază a concepţiei despre moarte a mentalităţii tradiţionale specifice satului românesc. Viziunea
creştină asupra morţii este, în primul rând, legată de teologia salvării colective de la sfârşitul veacurilor. Dar, aşa
cum lasă să se înţeleagă sursele, în societatea românească tr~.diţională vrăjile şi descântecele erau cotidiene şi
variate. Există un întreg arsenal de semne considerate cu rol premonitoriu, care îi ajutau pe săteni să intuiască
apropierea morţii: pierderea unui lucru sau animal din gospodărie, cântecul cucuvelei pe acoperişul casei, sunt
doar două exemple. În general, în lumea satului românesc, era tbarte important ca în momentul morţii cuiva

Toader Nicoară, op. cit., p. 191.
Vasile Bichigean, op. cit., Arhiva someşană, nr. 13, 1931, p. 336.
198
('uv;întul dasciilului Toader din Feldru in Vasile Pârvan, Studii de istorie medie şi modernă, Bucureşti Editura Ştiin!ifică şi
Enciclopedică, 1990, p. 233.
196

197
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întreaga familie să-i fie alături, să simtă sprijinul moral pe calea ce trebuia s-o străbată după ce ajungea ''dincolo".
Rolul familiei era de a-i aprinde lumânarea la căpătâi în momentul morţii. Lumânarea simboliza lumina spre Rai.
Şi în cazul morţilor, rolul femeii este important; ea era aceea care se ocupă, conform tradiţiei, de spălatul şi
pregătirea mortu~ui. Cea care face acest lucru poate să fie o femeie din familie sau una plătită.
localitatea

ILVA

catego rla
sociala a
vaduvelor

vaduva
vaduva fara casa
total vaduve

LES

vaduva
vaduva fara casa
total vaduve
vaduva

MAIERU

vaduva fara casa
total vaduve

RODNA

vaduva
vaduva fara casa
total vaduve

NASA UD

vaduva
vaduva fara casa
total vaduve

SANGEORZ

vaduve

FELDRU

total vaduve
vaduva

VARAREA

total vaduve
vaduva

vaduve fara casa

vaduva fara casa

nr.
vaduvelor

%

!

vaduva
•cu sesle

vaduva
cu casa

%

nr.
vaduvelor
scutite

%

3

100

40

3
5

60
100

25
2
16. 66,66

5
24

62,5
100

9,57

16 47,05
11 73,33

24
15

70,58
100

11,28

11 37,93
4 36,36

15
10

51,72
90,90

7,25

4 28,57
27 93,1 o

10
29

7,14
100

12,02

27 71,05
6
50

29
12

76,31
100

12,97

6 23,07
4 44,44

12
8

50
88,88

9 14,51
15

4 44,44
1 6,66

8
15

88,88
100

15 24,19
20
5
25 10,33
4
4
8 9,9
15

1 6,66
10
50

15
20

100
100

10
1

20
3

80
75

3
2
5
5
3
8
24
10
34
15
14
29
11
3
14
29
9
38
12
12
24
9

15,62
2
10,81

%

!

2
2

100
40

2
6
8
2
8
10
1
1
2
4
7
11
1
12
13
4

8,33
60
23,521
13,33
34,48
9,09
33,33
14,28
13,79
77,77

28,94
8,33
100
54,16
44,44

vaduva fara casa
total vaduve

REBRA

vaduve

4 44,44
6
40

vaduve fara casa
total vaduve
REBRISOARA vaduve
vaduve fara casa

HORDOU

total vaduve
vaduva
vaduva fara casa
total vaduve

TELCIU

vaduve

40
25

1 12,5
11 73,33

3 37,5
15
100

11 73,33
93 57,40

15
100
159 98,14

93 39,74

159 67,56

6
1
4
5

40
5
80
20

i

5 33,33

vaduva fara casa
total vaduve

total

vaduve
vaduva fara casa
total vaduve

15 7,73
162
72
234 10,74

5
26
40
66

33,33
16,04
55,55
28,20

Tabel nr 9. Situatia economica vaduvelor din cercul superior al Districtului românesc al
Blstrltel

Ceremonialul de cult funebru din zona Văii Someşului respectă contextul structural al tipologiei comune
întregului spaţiu românesc. Există păreri 199 care, mizând pe caracterul complex al riturilor ce premerg, însoţesc şi
succed actul înmormântării, afirmă că se poate vorbi de un cult al morţilor la români. Acesta are ca punct central
idolatrizarea spiritelor celor morţi plecaţi într-o altă existenţă. În consecinţă sufletele trebuie cultivate, pregătite

199

Sanda Larionescu, Structura ceremonialului de cult funerM de pe Valea
Transilvaniei pe anii 1971-1973, Cluj, 1973, p 583.

Someşului

MMe, în Anuarul Muzeului etnografic al
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ritual într-o ambianţă pământeană ce s-ar comuta simbolic în planul conceptual al "lumii de dincolo". Există mai
multe momente ale ceremonialului funerar, care se prelungeşte în timp dincolo de cele trei zile când mortul este
expus în sicriu. Într-o primă etapă are loc înmormântarea şi pomenirea mortului la anumite intervale de timp
stabile - începutul ceremonialului de înmormântare, apoi la trei, şapte, patruzeci de zile şi un an de la moarte.
După un an, se trece în cealaltă etapă a ceremonialului, cel al cultului morţilor familiei. Comemorarea se face în
sâmbetele din postul mare, duminicile, în sâmbăta lui Lazăr, în ziua morţilor, ziua eroilor- Ispas, în joia mare, de
00
paşti, la rusalii şi în zilele de onomastică ale morţilor •
Există o serie de gesturi şi cuvinte care atestă modul în care cel ce a murit a fost perceput în comunitate.
Despre un om bun şi de treabă se zice : "o murit", "1-o iertat Dumnezeu", "1-o strâns Dumnezeu", "o scăpat de
toate relele", "i s-o gătat zilele", "atâta i-a fost scris". Despre un om rău se spune", "bine c-o murit", "o scăpat
lumea de un om rău", "1-o luat mama dracului". Există momente diferite ale morţii, ca atare şi comportamente
diferite din partea familiei şi a comunităţii. Dacă moartea survine în casă după ce omul a zăcut de boală, familia
este pregătită pentru această eventualitate şi întotdeauna rămâne cineva acasă cu suferindul pentru a-i asigura
asistenţa necesară în momentul "trecerii dincolo". Altfel se rune problema când moartea se întâmplă în afara
casei, eveniment ce găseşte familia nepregătită. Mortul este ridicat de la locul decesului cu prapor şi în sunet de
clopote, pentru a nu se stârni vremuri grele cu vânturi, grindină şi trăsnete2° 1 •
Mortului i se face o toaletă specifică ce presupune spălarea într-un ciubăr şi îmbrăcarea cu haine curate,
după care este expus în sicriu pe un catafalc, de-a lungul unui perete din tindă sau în mijlocul camerei de locuit.
Este măsurată lungimea mortului pentru a i se pregăti "lumina trupului", o lumânare specifică făcută pentru
înmormântări. Ea este încolăcită şi aşezată la capul mortului, aprinzându-se când bat clopotele. Mâinile mortului
îi sunt aşezate cruciş pe piept, în care i se pune o monedă pentru plata "vămilor văzduhului" şi o cruciuliţă de
ceară pentru apărarea de duhurile rele2° 2• De asemenea, în sicriu lângă mort se obişnuia să se pună diferite fructe,
în funcţie de anotimp. Toate aceste gesturi şi credinţe c~ însoţesc pregătirea mortului pentru marea trecere, toaleta
cadavrului relevă semnificaţii magice profunde203 .
Ca şi nunta, înmormântarea în Sângeorz presupune o puternică socializare a acţiunilor. În zilele dinaintea
îngropăciunii, femeile rudelor, ale vecinilor şi ale prietenilor "se duc la mort cu coşarca", ducând făină de grâu,
ouă, slănină, brânză şi două lumânări. Lumânările sunt puse pe iconiţa de pe pieptul mortului, de unde sunt luate
ulterior de către gazdă. Există priveghi în fiecare seară, dar în ultima urmaşii mortului cheamă preotul să celebreze
"sărăcustea', slujbă de rugăciuni şi dezlegări.
Interesant este obiceiul în Sângeorz când moare un tânăr sau o tânără. Imediat după moarte, doi sau trei
feciori se duc în pădure de unde aduc un brăduleţ, cu o grosime de 20 cm şi înalt de 4 metri, ce va ti împodobit de
fetele "druşte" cu smocuri de lână vopsită în diferite culori. Bradul simbolizează căderea şi nimicirea unei vieti
tinere 204 . În timpul celor trei zile membrii familiei, ca şi druştele ce au rol de bocitoare, umblă descoperiţi, i~r
femeile cu părul despletit.
Mortul este ţinut în casă trei zile. După scoaterea lui în curte, vasul pe care a fost pusă lumina trupului este
spart, iar lumânarea este lipită de sicriu, unde arde tot timpul slujbei. După înmormântare, lumânari;a respectivă
este aprinsă în trei seri consecutiv în camera mortuară, pcJtru ca urmaşii să nu se teamă de stafii 205 .
Ca respect pentru cel mort, familia se aşează î.:; timpul slujbei de înmormântare în genunchi în dreapta
sicriului.
Până târziu, în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, în comunităţile româneşti cimitirele erau plasate în
jurul bisericii parohiale, de obicei în centrul satului. Faptul semnifică în sine o familiarizare a celor vii cu mortii.
'

~ 00 Ibidem,

p 585.
lustin Sohorca, op. cit., 1988, p. 44.
~o: Ibidem, p. 44.
~ Toader Nicoară, op. cit., p. 210.
~ lustin Sohorca, op. cit., p. 45.
~ 05 Ibidem, p. 47.
~ 01

01

04
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Din cauza marilor epidemii însă, statul austriac s-a văzut nevoit să ordone mutarea cimitirelor în afara satelor,
pentru a se evita orice contaminare206 •
După înmormântare, asistenţa se înapoia la casa mortului, unde aveau loc părăstasul şi pomenile. Urmează
alte părăstase de pomenire a mortului, primul la trei zile după înmormântare. Părăstase fac, ca semn de adio,
văduvele sau văduvii, înainte de a se recăsători 207 .
Locul cel mai important în care se desfăşoară viaţa familiei este casa. În conscripţia din 1750 15,54%
dintre contribuabili sunt înregistraţi ca fiind fără casă. Ei locuiesc în locuinţa altuia, părinte, rudă sau stăpân.
Numărul celor cu două case este foarte mic, reprezentând, la nivelul Districtului, 1,90% dintre contribuabili. Cu
trei case sunt şi mai puţini, fiind doar doi gospodari din Rttdna (ei reprezintă la nivelul întregii zone doar 0,06%).

localitatea
POIB--!1
GAURS\11
SUPLAI
MOCOD
MITITB
RUNC
ZAGRA
BICHIS
SALVA
SÂNTIOANA
NUSFALAU

nu au casa

cu 2 case

nr %din contr
11 18,64
3 8,1 o
2 8,33
14 9,15
11 12,22
7 7,52
24 10,81
18
30
35 17,24
9 15,25
29 34,11

163 15,02

nr

%

localitatea

1

2 0,18

nr

~din cont

fara casa

cu 2 case

cu 3 case

nr
18
10
49
44
25
24
49

nr

nr

18 18,75
12 16,21
LESU
MAIERU
55 15,49
55 21,40
RODNA
35 18,13
NASA UD
22 1O, 12
SÂNGEORZ
58 31,35
FB.DRU
4 6,45
VARAREA
10 8,69
8
REBRA
37 15,28
33
REBRJSOARA
HORDOU
19 21,59
14
19 9,79
18
TB.CIU
344 15,80 292
IL VA

1

nu au casa

%din total

100
83,33
89,09
80
71,42
75
84,48
80
89,18
73,68
94,73
13,41

%dm contr

1
1
34
17
3
3

1,04
1'35
9,57
6,61
1,55
0,9

1
60

1' 13
2,75

%din cont•
1

2

0,77

1

2 0,09

Tabel nr 10. Situatia caselor detinute de contribuabili in Districtul românesc al Bistritei

Din păcate nu cunoaştem e.xact care era tipologia locuinţelor din satele româneşti ale Districtului bistriţean
la mijlocul secolului al XVIII-lea. Se poate face însă o încercare de reconstituire a ei, pe baza datelor furnizate de
cercetările etnografice sau de anchetele sociologice realizate într-un timp apropiat de zilele noastre. Astfel, în
ancheta sociologică din 1936 desfăşurată în comuna Şanţ (situată în nordul Rodnei), s-a constatat că 44,23 %
dintre case aparţin tipului de locuinţe cu structură lineară pe un singur rând, care sunt formate din cameră, şură
tindă, grajd, toate sub acelaşi acoperiş; 27,30% aparţin celui de-al doilea tip, cu două rânduri de construcţii, unde
grajdul şi şura sunt despărţite de casa cu tindă; restul de case (28,4 7%) sunt atipi ce şi sunt construite sub inf1uenţa
modernităţii. 69,02% dintre case au târnaţ, 4,69% au prispă, iar 26,28% nu au nici târnaţ nici prispă208 • În general,
la primele două tipuri, poziţia casei este perpendiculară pe drum, iar camera de locuit este spre stradă. Casele cu
o singură cameră sunt exemple de sărăcie lucie iar număru11or este destul de mic.
Toate aceste cifre demonstrează, chiar dacă pentru perioade mult apropiate de vremea noastră, p: eponderenţa
locuinţelor simple în acest spaţiu geografic.
Forma veche a casei năsăudene, din punct de vdere al amplasării, cât şi din punct de vedere al construirii
şi al planului, o păstrează casele de câmp construite de ţărani ca o dublură a gospodăriilor lor din sat, pentru
facilitatea creşterii animalelor şi a practicării agriculturii pe înălţimi, în hotarul satului. Casele de câmp se compun
încă şi astăzi din casa propriu-zisă, tindă, şură şi grajd, separate sau sub acelaşi acoperiş. Aceste case de câmp sunt
construite din bâme de brad, acoperite cu paie sau cu draniţă (şindrilă).

206

Toader Nicoară, op. cit., p. 213.
lustin Sohorca, op. cit., 1988, p. 52.
201
Ibidem, p. 39.
207
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Casa din vatra satului este construită din bârne necioplite de brad sau fag, cu acoperiş de şindrilă cusută cu
cepuri din lemn. Pereţii din interior şi, uneori, şi din exterior sunt căptuşiţi cu un amestec de lut cu bălegar şi
vărui ti cu alb sau albastru deschis. Aceste forme de casă tradiţională din Năsăud dovedesc o legătură cu arhitectura
Mold~vei de Nord cu case cu acoperiş înălţat sau cu zona săsească a Bistriţei, unde casa, şura şi grajdul sunt sub
acelaşi acoperiş 209 .

Cel mai comun tip de casă din zona Năsăud este planul liniar de casă format din cameră, şură şi grajd210 . Aici
şura joacă şi rolul de tindă, având în vedere că soba şi o parte din obiectele aflate de obicei în tindă le găsim de această
dată în şură. În acest caz şura-tindă este mai mare decât grajdul şi decât camera de locuit. Intrarea în casă se face din
curte în şură şi din şură în casă. Grajdul însă nu are comunicare directă cu şura, ci se intră direct din curte.
Există şi variante de casă unde apare alături de grajd şi tinda, cămara2 ' 1 pentru depozitarea alimentelor sau
diferi tor obiecte. Şi în acest caz încăperile sunt sub acelaşi acoperiş. Aproape întotdeauna casa este situată cu faţa
spre curte şi cu camera în partea dinspre drum. Există şi cazuri în care casa este situată cu faţa la drum; în această
situaţie şura mai are o intrare în partea din spate, ce dă spre grădinile de zarzavaturi. Existenţa a două intrări în
tindă este specifică zonei folclorice Năsăud.
La acest tip de casă poate să apară şi prispa sau tinda, situată de-a lungul camerei de locuit.
Alt tip de casă specific zonei Districtului românesc este unul superior, dezvoltat din primul, prin separarea
grajdului de casa de locuit. În acest caz camera avea tindă şi lârnaţ, care rămâne în poziţia iniţială cu faţa spre
curte şi camera spre stradă; grajdul şi şura sunt situate în spatele casei, având aceeaşi poziţie faţă de drum, ca ~i
casa, sau perpendicular pe casă, cu faţa spre drum. Există şi variante când casa şi grajdul sunt situate faţă în faţă212 .
În multe cazuri apare o a doua cameră cu intrarea tot din tindă. Comparativ cu prispa, tinda este o dovadă de
avuţie mai mare.
Întotdeauna în camera de locuit se intră din tindă, nu direct din curte. Tinda este de fapt un loc de trecere în
casa propriu-zisă şi de urcare în podul casei, un spaţiu de adăpostire a diferitelor unelte şi chiar produse. Tinda
joacă rolul de bucătărie de vară, pentru că aici se at1ă vetriţa, o construcţie specială destinată pregătitului mâncării.
Vetriţa nu are horn, iar fumul se evacuează prin pod, deoarece neexistând tavan, tinda comunică direct cu podul
casei. Deasupra vetriţei era un lanţ de care era suspendată oala în care se pregătea mâncarea. Ca mobilier, în tindă
existau lăzi de depozitat cereale, ciubere, b~binţi pentru făcut brânză. Tot aici se at1ă scara ce duce în podw.
Ulterior, în tindă apare şi groapa pentru depozitarea zarzavaturilor.
Cămara este tăiată dintr-o cameră. Funcţia cămării este de depozitare a alimentelor. De multe ori cămara, în
cazul în care numărul membrilor familiei este mare, se transformă în cameră de locuit, casa având în acest sens
două camere, de-o parte şi de alta a tindei.
Nucleul de bază al întregii case este camera de locuit. Ea şi-a păstrat până astăzi funcţia sa completă,
originală unde se desfăşoară cele mai importante momente ale vieţii familiare: odihna, alimentaţia, confecţionarea
veşmintelor şi chiar o bună parte a vieţii sociale sau culturale tradiţionale. După funcţiile ei multiple, fiecare colţ
al camerei este mobilat specific: cel mai important, prin funcţia şi prin suprafaţa sa, este colţul sobei de gătit.
Celelalte colţuri sunt: colţul cu patul, colţul cu masa şi colţul cu podişorul (locul unde se păstrează o parte a
alimentelor sau vasele). Acest sistem de aranjare asimetric, pe colţuri, este cel tradiţional şi s-a păstrat aproape de
zilele noastre2 14 . Camera de locuit, ca şi celelalte încăperi, nu era podită pe jos decât în puţine cazuri. De obicei pe
jos era o pardoseală cu pământ bătut, lipit şi netezit cu lut amestecat cu baligă, peste care se punea nisip.

Viorica Pascu, OrganiZMea interioruluipopu/111' năsiiudean, Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1968-1970, p. 117.
Valeriu Butură, op. cit., Cluj, 1978, p. 70; 1. Petrescu Burloiu, Tipurile decasii din comuna Şan,f-:- Niisiiud, în Sociologie românească,
1938, III, nr. 1-3, p. 36.
211
Variantele acestui tip de casă sunt: cameră, sură, grajd; cameră, cămară, şură, grajd; cameră, tindă, şură grajd; cameră, cămară,
tindă, şură şi grajd. 1. Petrescu Burloiu, op. cit., p. 36.
212
Ibidem, p. 39.
2
nViorica Pascu, op. cit., p. 125.
21
' Ibidem, p. 128.
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Dintre cele patru colţuri cel mai important este cel cu maşina de gătit. Cuptorul, prin construcţia sa, are
funcţii multiple: de gătit mâncarea zilnică, cuptor pentru pâine, loc de odihnă215 şi sursă de lumină în serile lungi
de iarnă216 . Pentru ca fumul care iese din gura cuptorului şi de la vatră să nu se răspândească în cameră, deasupra
vetrei s-a construit homul prin care fumul este scos în tindă217 . Vatra din zona Districtului valah este una deosebită
atât prin amplasare cât şi prin formă, nefiind cunoscută în alte zone2 18 .
Pe lângă lumina focului vetrei, în casele năsăudene s-au folosit şi alte izvoare de lumină, mai ales când
căutau seara în lăzi sau podişor, sau în pod. Înaintea lămpii cu petrol, ce s-a răspândit doar la începutul secolului
nostru, s-au folosit mai multe feluri de opaiţe, lumânări şi lămpaşe (în lămpaşe se ardeau lumânări). Cele mai
răspândite erau opaiţele mici, din lut ars sau din fier cu fitilul tras în afară, în care se ardea untură de porc sau seu
de oaie. Pentru aprinderea focului se folosea amnare şi iască. Lumânările se făceau din seu de oaie sau, mai rar,
din ceară de albine. Alături de opaiţe şi lumânări s-a întrebuinţat lămpaşul, ce era confecţionat acasă dintr-un
schelet de lemn, înconjurat cu burduf transparent, acelaşi burduf de oaie ce era folosit, până la generalizarea în
mediul sătesc a geamurilor de sticlă, la acoperirea ochiurilor mici ale ferestrelor.
Specific pentru zona noastră este patul din casa de locuit. În formă iniţială acesta era suspendat pe picioare
de lemn tixe în continuarea vetrei focului şi era destul de lung şi lat, putând dormi în el părinţii şi o parte din copii.
Ceilalţi copii şi bătrânii dormeau pe cuptor, vatră şi laviţe2 19 •
Un alt obiect caracteristic al interiorului traditional
al a~estei zone este "ruda" formată dintr-una sau mai
,
multe rânduri de bârne de lemn, legate între ele şi suspendate de tavan, la o distanţă de 30 cm faţă de perete. Pe ea
se suspendau textilele neutilizate, frumos împachetate pentru a se putea menţine echilibrul lor. Când într-o casă
erau mai multe femei (mama şi fetele), ruda avea mai multe rânduri pentru a se putea păstra toate textilele. Puteau
exista şi mai multe rânduri de rude.
Ruda, pe lângă funcţia sa primordială de depozitare şi conservare, prin aranjarea specifică a textilelor pe
ea, mai avea şi rolul de prezentare a zestrei fetelor care urmau să se mărite. A treia funcţie a rudei era cea estetică,
ea tiind de fapt o compoziţie artistică de linii şi culori, o~iectul cel mai atractiv al întregului interior.
Prin exemplele de mai sus am încercat să surprind un minim clişeu fotografic a ceea ce a fost satul românesc
în Districtul Bistriţei la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Un prim set al investigaţii lor s-au oprit asupra perspectivei spaţio-temporale în cadrul mental al locuitorilor
din spaţiul Districtului românesc al Bistriţei. Din analiza mobilităţii populaţiei, pe baza posesiunilor deţinute de
săteni pe teritoriul altor comune, s-a observat existenţa unor spaţii concentrice, dezvoltate pe mai multe nivele,
începând cu vatra satului şi ajungând până la zone ce depăşesc graniţele Districtului. Aceste spaţii nu mai sunt
acum atât de necunoscute, dimpotrivă, dacă ne situăm din perspectiva experienţei individuale a ţăranului comerciant,
ele devin familiare.
S-a observat astfel o lărgire a spaţiului familiar din vatra satului, prin posesiunile moştenite în localităţile
din imediata apropiere (74, 74% din posesiunile deţinute de către săteni în alte localităţi sunt deţinute în virtutea
iure haeredJtario şi iure uxono), ceea ce confirmă existenţa unei intense mobilităţi la nivel local-zonal, delimitându-se în
acest sens două zone: prima cuprinsă între Valea Zăgrii şi Valea Sălăuţei, iar a doua, între Valea Sălăuţa şi Rodna,
pe cursul superior al Someşului.
În al doilea rând, analiza a mai reliefat un alt aspect legat de ocupaţiile locuitorilor, şi anume, subordonarea
economiei agricole celei păstoreşti. În condiţiile existenţei unei agriculturi care de abia asigura nevoile cotidiene

15

~ Mai

ales bătrânii, copiii şi bărbaţii sosiţi de la lucru căutau loc pe cuptor sau pe vatră pentru a se încălzi şi pentru a-şi usca hainele.
În timpul torsului, femeile şedeau chiar pe laviţa \'etrei. unde erau găuri speciale pentru fixarea furcilor de tors. Ibidem, p. 134.
~ lbidem, p. 132.
218
Axa cuptorului cu horn, aşezată în coiful dinspre tindă, coincide cu diagonala camerei. Atât vatra cât şi cuptorul, homul şi hornuleţul
sunt clădite din lespezi de piatră cioplite. Vatra de formă triunghiulară este încadrată de o lavi!ă, care serveşte pentru şezut. Vatra lată şi
spatele orizontal al cuptorului au servit multă vreme ca loc pentru încălZit şi culcat, în special a bătrânilor şi copiilor. Ibidem, p. 154.
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lbidem, p. 138.
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ale existenţei, creşterea animalelor completa necesarul prin veniturile suplimentare realizate din vânzările unora
din produsele obţinute.
Referindu-ne la agricultură am constatat că sistemul agricol folosit de săteni era unul general transilvan, al
alternării a două câmpuri, într-o frecvenţă de cel puţin un an. La mijlocul secolului al XVIII-lea, pământul ţăranului
din District era individualizat; obştea comunităţii nu mai stabilea împărţirea pământului prin tragere la sorţi, ci, în
funcţie de evoluţia anotimpurilor, hotăra calendarul muncilor agricole sau momentul ieşirii la păscut şi al întoarcerii
turmelor de oi de la munte.
Deşi s-ar putea crede că pădurăritul şi mineritul sunt surse importante de venit, doar o mică parte a populaţiei
practică aceste meserii. Este şi cazul plutăritului, pescuitului, cultivării viţei de vie şi a pomilor fructiferi.
La nivelul mentalului colectiv, ritmurile temporale se structurează pe diferite paliere: timpul tradiţional, al
succesiunii ano timpurilor; timpul sacru, al bisericii şi sărbătorii, ce se intersectează cu timpul de muncă al ţăranului
sau cu timpul modern. Dintre acestea succesiunea anotimpurilor constituie principalul criteriu faţă de care mentalul
ţăranului se raportează.
Analiza sensibilităţii religioase, din perspectiva raportului dintre religia trăită şi religia oficială, evidenţiază
existenţa a două planuri diferite şi nu de puţine ori, contradictorii: pe de o parte, religia trăită plină de tradiţii şi
superstiţii, iar pe de alta, religia oficială care, o dată cu unirea religioasă, începe să tie mai ordonată şi în Districtul
românesc al Bistriţei. Cel mai evident aspect al diferenţei dintre religia trăită şi religia oficială este momentul
legat de ecoul mişcării lui Sofronie în satele Districtului, când, la ancheta făcută în 1761 de magistratul oraşului
Bistriţa, majoritatea sătenilor au declarat că nu au auzit de unirea religioasă şi că nu ştiu cărui rit îi apaqine preotul
satului.
În ceea ce priveşte condiţia preotului, faţă de perioada de început a secolului al XVIII-lea se observă o scădere
a numărului şi o îmbunătăţire a situaţiei lor, atât din punct de vedere material, cât şi din punct de vedere juridic.
Într-o lume în care condiţiile de viaţă sunt încă destul de fragile, familia rămâne li an tu! de bază ce încheagă
comunitatea rurală, structura de solidaritate cea mai stabilă şi mai securizată. Din acest punct de vedere satul
românesc din Districtul Bistriţei nu constituie o excepţie dacă-! raportăm la nivelul întregii comunităţi româneşti
din Transilvania. Structura familiei este cea a familiei mari, care se întinde atât pe verticală cât şi pe orizontală,
unde bărbatul este liderul de necontestat, iar soţia este gospodina supusă.
Toate momentele vieţii, de la botez până la înmorn1ântare, sunt caracterizate printr-o puternică socializare
a acţiunilor, ca de altfel la toţi românii din Transilvani:·. A te căsători este nu numai o necesitate, ci şi o obligaţie.
Deşi exista posibilitatea ca tinerii să-şi aleagă singuri partenerii, căsătoria de cele mai multe ori se transtorma într-o
tranzacţie de natură economică între părinţi. În general, se caută parteneri din acelaşi sat, dar nu este exclusă
posibilitatea "unirii averilor" a doi miri din localităţi diferite - lucru demonstrat de mobilitatea populaţiei în
tuncţie de iure uxorio (reprezintă 21,78% din posesiunile deţinute de săteni în alte localităţi).
Până la căsătorie tinerii locuiesc în casa părintească, perioadă prelungită de multe ori şi după nuntă (la nivelul
întregii populaţii contribuabile din District tinerii care locuiesc împreună cu părinţii reprezintă doar O, 91%). Numărul
tinerilor necăsătoriţi înregistraţi în conscripţie este într-o continuă scădere ( 1748- 2,57%, 1749- 1,44%, 1750- 0,39%).
Totuşi acest lucru se datorează nu atât creşterii ratei căsătoriilor, cât mai ales raţiunilor de ordin tiscal.
O situaţie delicată şi deloc favorabilă aveau văduvele (9,35%). După cum am arătat, ele pot pierde multe
din drepturile avute de soţ în timpul vieţii. Nu e de mirare graba cu care văduvele căutau să se recăsătorească.
Locul în care familia îşi petrece cea mai mare parte a timpului este casa. Deşi se înscrie în tipologia tipic
românească a locuinţelor din Transilvania, în zona Districtului românesc al Bistriţei casa are anumite caracteristici
specifice, începând cu planul, elevaţia, structura interiorului şi a camerei de locuit, şi ajungând până la mobilier şi
funcţionalitatea acestuia. La crearea acestui specific şi-au adus aportul o serie de factori printre care relieful,
ocupaţiile principale, condiţia materială. Datorită acestor factori există un număr destul de ridicat de săteni care
nu au casă proprie (15,54%), iar cei cu două (1,90%) sau trei case (0,06%) sunt excepţii.
Toate aceste lucruri de mai sus demonstrează existenţa unui specific al comunităţii rurale din Districtul
valah al Bistriţei, specific care însă se integrează perfect în ceea ce înseamnă spaţiu românesc, în Transilvania
s.;:colului XVIII.
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Economia rurală sălăjeană
între
secolele XVIII-XIX
Elena MUSCA, Margit SZILĂ.GY

Dintre obligaţiile pe care le-au avut ţăranii faţă de stăpânii domeniilor feudale transilvănene în epoca
medievală, înainte de formarea unor relaţii mai deschise, cea mai grea obligaţie a fost robota. De mai mică
importanţă decât munca obligatorie au fost "daturile". De cele mai multe ori se percepea, tot de către stăpânul
moşiei, fie ca proprietate, fie preluată în sistem de arendă, şi decima (zeciuiala). Nona nu era generalizată în
Transilvania, ea se plătea numai în părţile de nord-vest, în Partium, care cuprindea şi comitatele săl~jene Crasna
şi Solnocul de Mijloc.
Acestea erau cele mai grele obligaţii care apăsau asupra ţărănimii. În afară de ele, existau multe "gloabe",
mai grele sau mai puţin apăsătoare, atât faţă de stăpânii domeniilor cât şi faţă de stat şi faţă de biserică.
Academicianul David Prodan socotea următoarele: " ... se poate afirma tără teamă că iobăgia ardeleană se
înscrie printre cele mai grele cunoscute" 1 şi acest fapt se datoreşte în primul rând cantităţii imense de robotă care
se cerea ţăranilor dependenţi, iobagilor şi jelerilor. Cantitatea foarte mare de robotă şi modul în care ea se efectua,
se datorau lipsei de reglementări a obligaţiilor ţărănimii. Aceasta este o caracteristică a Transilvaniei întregi nu
numai a comitatelor săl~jene.
"Raporturile di11tre stăpâni ţi ţăra11i nu sunt reglementate"
"Non habemus urbarium", "Nu avem urbariu", "Nintsen urbâriumunk"- declară ţăranii din satele săl~jene
conscriptorilor, în anul 1785. În unele sate ţăranii adaugă: "Nici n-am avut"- Băseşti2 ; "Nem is volt" - Cristur';
"Am auzit de la alţii să fi fost, dar noi nu l-am văzut" - declarau ţăranii din Gârcei4• În localitatea Nuşfalău
conscriptorii consemnează existenţa unei reglementări urbariale întocmite de familia Bânfl'y în anul 1425, în alte
documente se fac referiri la un urbariu din 1706 dar ţăranii declară că nu au cunoştinţă de existenţa nici unui
urbariu 5.
În localitatea Bârsa se întâlneşte o situaţie asemănătoare cu cea de mai sus, conscriptorii consemnează
existenţa unui urbariu domenial dar între acte nu se găseşte copia urbariului la care se face referire 6. Singurul
urbariu domenial care se mai at1ă în colecţie datează din 13 februarie 1768, în arhiva satului Biuşa şi a fost realizat
de familia Bedei. Potrivit reglementăriloe acestui urbariu, iobagii slujeau câte 3 zile pe săptămână, jelerii câte 2
zile pe săptămână dar în timpul muncilor agricole capitale li se cerea să slujească zilnic 7.
În multe locuri s-au încheiat înţelegeri verbale sau chiar contracte scrise între stăpânii de pământuri şi
ţărani. Un asemenea contract s-a încheiat între baronul Wesselenyi Farkas şi jelerii săi din Hodod, care erau şvabi,
în anul 1776. Potrivit acestui contract, în cazul în care jelerii îşi respectau obligaţiile, contractul rămânea valabil
' D. Prodan,

lui Horea, voi. 1, Bucureşti, 1980, p. 36.
Ioan Ardeleanu Senior, pachet II, dos. 45.

Răscoala

ArnNaţSj, Colecţia

ldern, p. II, dos. 37.
ldern, p. II, dos. 45.
5
Idem, p.l, dos. 17.
" ldem, p. IV, dos. 61.
7
Idern, p. II, dos. 27 - "ha nem rnig a rnezei rnunka divattyitba van az alatt minden nap kivitnjitk tolliik a szolgitlatott".
J
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cât timp trăia baronul 8. La Chilioara au fost încheiate mai multe contracte cu jelerii, privitoare la obligaţiile lor,
datând din anii 1780, 1782 şi 1785. Cel mai amănunţit este acela încheiat între stăpânul de moşie Orgovany F. şi
jelerul Szab6 Gligor9 • În acelaşi timp, ţăranii din Mălădia declarau că au avut contract dar "I-au stricat domnii" 10 •
În majoritatea cazurilor, ţăranii declară că nu au urbariu, nu au contract ci slujesc potrivit obiceiului. Întrebaţi
de către conscriptori de când au aceste obligaţii, răspunsurile date sunt foarte diferite. "Aşa au ajuns şi aşa ştiu
slujbele"- spun ţăranii din Cean 11 sau "aşa le ştiu din bătrâni"- spun ţăranii din Brebi 12 . La Biuşa, aceste obligaţii
se stabili seră cam de 40 de ani n.
Sunt numeroase şi acele sate în care ţăranii declară conscriptorilor că au obligaţii vechi de 14-15 ani, adică
de la apariţia ordonanţei provizorii cunoscute sub denumirea de "Certa puncta", intrată în vigoare din anul 1769.
Un exemplu concludent se găseşte în documente satelor Fetindia 14 şi Hereclean 15 • În alte locuri, ţăranii au tăcut
referire directă la "punctele normative" din 1769, cum este cazul satelor Lompirt 16, Leşmir 17 , Carastelec 18 şi Cehu
Silvaniei 19 • Ţăranii din Cuceu declarau că erau obligaţi să presteze slujbele de când " ... s-a vestit în urmă cu 14 ani
despre rânduiala slujbelor din porunca împărătească" 20 .
În anul 1769 şi în rândul ţăranilor s-a făcut public urbariul -- spun locuitorii din Dioşod 21 . Ţăranii din
Nuşfalău au declarat că nu au alt urbariu, în afară de "normativele" din anul 176922 . La aceste documente fac
referire şi ţăranii din comuna Crasna, atunci când se plâng de abuzurile nobililor care nu respectă prevederile
"normativelor"23 . Ţăranii din Pericei afirmă că ei cunosc faptul că obligaţia lor faţă de stăpânii pământurilor s-ar
limita la un număr de 3 zile pe săptămână, potrivit obiceiului din acel moment, dar această reglementare nu se
respecta de către stăpâni .
O primă concluzie care se impune din studiul realizat până acum evidenţiază faptul că se cunoşteau în
comitatele săl~jene reglementările statului habsburgic dar ele nu se aplicau peste tot şi, mai ales, nu erau respectate.
În cele mai multe sate, ţăranii nici nu aveau cunoştinţă de existenţa lor. Există şi cazuri în care aceste reglementări
au servit stăpânilor de pământ la sporirea obligaţiilor ţăranilor, în zone în care înainte vreme aceste obligaţii nu au
ajunseseră la nivelul celor prevăzute de reglementările din 1769. Astfel, ţăranii din Giurtelec atinnau că de vreo
20 de ani fac slujbele aşa cum declară conscriptorilor, dar "... mai înainte vreme slujba s-a tăcut mai puţinel"25 .
Ţăranii din Ghirolţ declară conscriptorilor că nu au contract, dar cu vreo 18 ani în urmă "... domnul cu gura lui a
spus că slujba va ti de 2 zile pe săptămână şi cui nu-i place, poate pleca". Până atunci, slujba a fost stabilită la un
număr de 18 zile pe an şi o taxă în valoare de 7 mariaşi 26 •
Amânarea introducerii reglementărilor urbariale şi eşuarea lucrărilor Comisiei Czyrâki, au tăcut ca obligaţiile
ţărăneşti faţă de stăpânii domeniilor nobiliare din ţinuturile săl~jene să se presteze haotic, potrivit obiceiului. la
discreţia nobililor.
24

8

Idem, p. III, dos. 59.
Idem, p. III, dos. 55.
1
" Idem, p. I, dos. 7.
11
Idem. p. IV, dos. 69.
1
: Idem, p. IV, dos. 72.
13
Idem. p. II, dos. 27.
14
Idem, p. IV, dos. 73.
15
Idem, p. IV, dos. 46.
16
Idem, p. I, dos. 12.
17
Idem, p. I. dos. 7.
18
Idem, p. I. dos. 2.
~ Idem, p. II, dos. 28.
20
Idem, p. IV, dos. 63.
" ldem, p. III, dos. 57.
22
Idem, p. I, dos. 17.
21
Idem, p. I, dos. 8.
24
Idem, p. I, dos. 14.
21
ldem, p. III, dos. 58.
26
Idem. p. III, dos. 50.
9
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Robota
Robota sau renta în muncă, a fost principala obligaţie a ţăranului dependent faţă de stăpânul său în această
perioadă a epocii medievale, de frământări ale lumii feudale şi de cunoaştere a existenţei relaţiilor capitaliste.
Pentru a-şi asigura braţele de muncă necesare gospodăriei alodiale în creştere şi în extindere, neavând capitalul
necesar pentru plata braţelor de muncă, stăpânii de moşie recurg la folosirea braţelor de muncă ale ţăranilor
dependenţi.

Sub raport cantitativ, robota se mişcă între limite foarte largi, în medie în Transilvania era de 3-4 zile pe
săptămână, mai rar 2 zile. Cazurile care înregistrau mai puţin de 2.zile pe săptămână erau cazuri deosebite iar la
peste 4 zile pe săptămână se ridic îndeosebi în timpul marilor munci agricole. Calculând media zilelor de robotă
prestate de ţărani, s-ar ajunge la un cuantum cuprins între 3 şi 3,5 zile pe săptămânf 7 .
Care era situaţia ţăranilor din comitatele săl~jene? Sarcinile prevăzute pentru robotă erau foarte ridicate.
Raporturile urbariale nefiind clar reglementate, atât conscripţia din 1785 cât şi cea czyrăkiană prezintă tabloul
unei situaţii haotice, lăsată în seama stăpânilor de pământ. Se întâlnesc cazuri foarte diferite, de la o jumătate de
zi sau o zi pe săptămână muncă la Cristtu2 8 sau 30 de zile pe an, fie cu vitele fie "cu palmele", la unii stăpâni de
moşie din Cean29 . În multe sate robota se ridica la 3 zile, în altele 4 zile, ajungând până la 6 zile pe săptămână
pentru iobagi şi 1-4 zile pe săptămână pentru jeleri.
Numărul zilelor de robotă era diferit nu numai de la un sat la altul ci şi de la un stăpân la altul. Se întâlnesc
şi cazuri în care acelaşi stăpân avea cerinţe diferite faţă de iobagii săi din localităţi diferite.
Ce volum de muncă definit ca robotă prestau ţăranii din Sălaj la stărşitul secolului al XVIII-lea, rezultă din
tabelul de mai jos, întocmit pe baza Conscripţiei urbariale din anul 1785, în trei plase din comitatul Crasna:
Camăr, Crasna şi Pericei, la care se adaugă şi plasa Hodod din comitatul Solnocul de Mijloc:
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Zs. Trocsanyi, As erde/yi parasztslig tortenete, 1790-1849, Budapest, 1956, p. 30.
ArhNafSj, Colecţia Ioan Ardeleanu Senior, p. II, dos. 37.
Idem, p. III, dos. 60.
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Media care rezultă din acest tabel este de 91,65% dar trebuie să precizăm faptul că în acest calcul sunt
jelerii fără casă, ale căror obligaţii erau mai reduse.
Robota era apăsătoare nu numai prin volumul ei ci şi prin modul în care se pretindea şi prin modul în care
se executa.
În unele cazuri, se stabilea numărul zilelor de robotă pe săptămână pe întregul an iar stăpânii de pământ
împărţeau aceste zile pe parcursul anului, aşa cum le era mai convenabil. O altă modalitate de stabilire a obligaţiilor
de robotă era cea globală, care stabilea doar cât trebuie să slujească iobagii pe an. În acest mod proceda la Căuaş
groful Kărolyi. Se stabilea robota la 52 de zile pe an, o treime cu boii şi două treimi cu palmele30 • La Acâş, pe
domeniul lui Boloni Găspar, iobagul care deţinea 4 boi trebuia să lucreze în total 4 săptămâni pe ogor şi să
presteze încă 4 săptămâni la alte lucrărP 1 • Şi pentru ţăranii din localitatea Sălişte robota se ridică la un număr de
8 săptămâni pe an 32 •
cuprinşi şi

10

Idem, p. III, dos. 48.
Idem, p. III, dos. 47.
J: Idem, p. II, dos. 22.
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Cazurile cele mai frecvente erau cele în care numărul zilelor de robotă se stabilea pe săptămână. În multe
dintre aceste sate cuantumul era de 3 zile pe săptămână dar se înregistrează şi sate în care se ajunge la 4 zile pe
săptămână.

Adeseori, deşi era stabilit un anumit număr de zile de robotă pe săptămână, în lunile de primăvară, vară,
în timpul optim pentru muncile agricole, ţăranii erau obligaţi să efectueze mai multe zile de lucru decât
erau prevăzute, câte 4 zile, 5 sau 6 zile, uneori chiar săptămâni întregi consecutiv. Astfel de cazuri s-au petrecut la
Doba Mică, unde robota era în medie de 3 zile pe săptămână dar în timpul perioadelor intensive ale muncilor
agricole, ţăranilor li se cerea să mai lucreze încă 4-5 zile33 , iar la Deleni, toată săptămâna 34 • De asemenea, în multe
sate, deşi robota era stabilită la 3-4 zile pe săptămână, în toiul muncilor agricole ţăranii erau obligaţi să lucreze
chiar şi 2 săptămâni consecutiv. S-au întâlnit astfel de cazuri la Benesat35 sau 3 săptămâni la Tusa 36 . În localitatea
Băseşti, pe pământurile baronului Bomemisza Iosif, iobagii slujeau în fiecare săptămână de marţi până sâmbătă;
vara şi toamna erau ţinuţi la muncă uneori chiar 2 săptămâni consecutiv, " ... numai după mâncare ne-am scăpat
câteodată acasă" 37 - spun ţăranii. Tot din Băseşti, iobagii baronului Vay se plâng de faptul că deşi robota ar ti de
3-4 zile pe săptămână, în toiul muncilor agricole stăpânul îi reţinea cât voia.l8. Pe domeniul altui nobil din Băseşti,
a grafului Gyulai, ţăranii declarau despre robotă următoarele: " ... dară cându-i lucru mai sorgoş, primăvara, vara,
toamna, ruptoare n-am avut în slujbă, ne-a mânat cât i-a trebuit" 39 . Cazuri similare s-au întâmplat şi la Crasna, în
timpul cositului, secerişului şi transportului, când ţăranii trebuie să lucreze mai multe săptămâni 40 , la fel ca în
satul Pericei 41 .
În timpul iernii, robota era, în general, mai puţină decât vara. Ţăranii din Cig nu au ştiut să declare
conscriptorilor care era numărul zilelor de robotă, dar au afirmat că 2/3 din robotă prestau vara şi 113 iarna42 . La
Inău, iobagii baronului Vay serveau iarna doar trei zile, în rest slujeau "fără rând", adică fără o ordine precisă iar
jelerii slujeau iarna 2 zile şi vara împreună cu iobagii43 . La Acâş, iobagii unuia dintre stăpâni au declarat că vara
fac 2 zile de robotă şi iarna lucrează o zi pe săptămână44 .
Se întâlneşte şi cazul unor sate în care ţăranii erau obligaţi să presteze robota şi vara şi iarna, aşa cum se
consemnează la Tămăşeşti. În timpul iernii era şi mai greu, fiindcă erau obligaţi să facă mai ales cărăuşii, fără să
fie aprovizionaţi cu fân. Unul dintre ţărani se plânge că "a fost mânat la Cluj", să transporte vin şi pe drum a
pierdut 2 boi45 .
Uneori, în timpul lunilor de iarnă, ţăranii erau chemaţi să desfăşoare alte munci în contul zilelor de robotă.
A fost cazul iobagilor din Ciglean, cărora li s-a cerut pregătirea unui număr de 1.000 de pari de vie46 . În perioada
lunilor de iarnă erau obligaţi să pregătească băuturi pentru stăpân, cum li se pretindea ţăranilor din Băseşti:
"Iobagii grafului Gyulai losip suntem trei oameni care ruptoare în slujbă n-am avut, ce de 4 ani de la Sf. Mihai
până în Paşti întins ziua şi noaptea am ars pălincă, f'ară de oleacă de plată47 ".
toamnă,

JJ
34

15
16
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40
41
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41
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ldem, p. III, dos. 42.
Idem, p. II, dos. 40.
Idem, p. Il, dos. 27.
ldem, p. 1, dos. 10.
Idem, p. 1, dos. 19.

Ibidem.
Ibidem.
ldem, p. 1, dos. 8.
ldem, p. 1, dos. 14.
ldem, p. III, dos. 49.
ldem, p. IV, dos. 55.
ldem, p. III, dos. 47.
ldem, p. II, dos. 24.
ldem, p. IV, dos. 73.
ldem, p. 1, dos. 19.
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În alte sate, pentru lunile de iarnă se plăteşte taxă şi nu se face robotă. La Moigrad, jelerii plăteau taxe
pentru iarnă în funcţie de starea lor materială48 , şi lucrurile se petreceau la fel şi la Brebi49 .
Robota se presta atunci când era cazul şi în alt hotar decât cel al satului, uneori la distanţe mari care puteau
să depăşească 100 km. distanţă de casă. lobagul este reţinut acolo cu săptămâni le, cu lunile uneori. Este cazul
iobagilor de pe domeniul văduvei lui Szentmatjai Lăszl6 din Meseşenii de Sus, care se plâng astfel: "Drumurile-s
făcute când cu boii, când cu calul, când la Peletske, când la Palos, când la M. Văsârhely, când o săptămână, când
trei, când 4 săptămâni a trebuit, apoi câte 2-3 zile ne-a îngăduit (şi) iar ne-a mânat la lucru" 50 . Iobagii din Firminiş
aparţinând lui Bethlen Gergely afirmă că ei merg să facă slujba la Cămăraş, unde lucrează timp de 4 săptămâni,
dar în total, cu mersul şi venitul însumează 5 săptămâni 51 •
Există încă o problemă nereglementată în urbarii, în urbariile anterioare, aşa cum am arătat mai sus: deplasarea
la câmp, care necesita uneori ore, alteori chiar zile întregi. Nu se ştie da~ă acest timp pierdut de către ţărani cu
deplasarea propriu-zisă trebuie sau mi socotit în cadrul slqjbei prestate. Ţăranii se plâng de faptul că stăpânii fac
după placul lor. Astfel, ţăranilor din Moigrad, orele şi zilele făcute pe jos şi cele pierdute până la izlaz cu carul gol,
nu li se socoteau la slujbă 52 . La fel se întâmpla şi la Pericei, mersul şi venitul la câmp nu li se socoteau în slujbă 5 l.
La Dioşod se obişnuia ca mersul la muncă şi întoarcerea de la câmp să se facă duminica, în aşa fel încât drumurile
să nu fie socotite în cadrul robotei 54 •
O altă problemă de mare importanţă era cea a mâncării. lobagul slujea pe mâncarea lui. Chiar şi atunci când
muncea departe, el trebuia să-şi ducă merindea proprie. De acest fapt se plâng ţăranii din mai multe sate sălăjene,
în anul 1773, într-o jalbă adresată Curţii de la Viena. Ţăranii din Pericei, în reclamaţia lor împotriva baronului
Korda Gyărgy, arată că: "În tot decursul anului suntem siliţi să executăm robote împovărătoare în interesul domnilor,
tără a primi pâine ori ceva hrană, cu mâncarea noastră, din care motiv ne at1ăm într-o mare sărăcie. Orice muncă
am îndeplini, Măriţii Domni nu ne dau nici un fel de hrană. Rar de tot se întâmplă ca pe parcursul unui an să ni se
dea câte o pâinişoară" - spun ţăranii din Guruslău de pe domeniul baronului Bănfty Gyqrgy55 .
Ţăranii din satul Babţa declarau conscriptorilor în anul 1785 că stăpânii îi ţin mai multe săptămâni la rând
în slujbă, nici duminica nu îi lasă acasă după merinde. Este lăsat numai unul dintre ei să plece pe jos, şi acesta
trebuia să le aducă şi celorlalţi de mâncare56 .
Problema alimentaţiei muncitorilor agricoli nu era stipulată în reglementări. Ţinea de bunăvoinţa stăpânilor
dacă le dădea ţăranilor pâine sau altceva de mâncare în timpul efectuării sarcinilor de robotă şi a altor munci: la
seceră, la coasă, etc. În general, în documente se consemnează faptul că nobilii nu le asigurau nimica de mâncare
ţăranilor. Între actele conscripţiei din 1785 se găsesc documente de arhivă pentru un singur sat, Căuaş, unde unii
nobili le dădeau mâncare destulă ţăranilor, după declaraţia acestora- "slujesc pe pita domnului" 57 .
Robota trebuia efectuată pe vreme bună, ceea ce însemna că ţăranilor le rămâneau zilele ploioase deoarece
numărul zilelor de robotă era foarte mare. Din cauza vremii rele nu au putut ieşi la slujbă, să facă cele trei zile spun ţăranii din Chelinţa- apoi au fost chemaţi la lucru toată săptămâna ca să recupereze zilele de robotă 58 .
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Idem, p. IV, dos. 77.
ldem, p. IV, dos. 72.
ldem, p. I, dos. 9.
Idem, p. IV, dos. 76.
Idem, p. IV, dos. 77.
ldem, p. I, dos. 14.
Idem, p. III, dos. 57.
P. Abrudan, Documente inedite privind obligatiile feudRie ale locuitorilor din comitatul Cmsna, in a doua jumătate a secolului al
XVIII-le11, în ActaMP IV 11980, Zalău, p. 461-472.
ArhNaJSj, ColecJia ... , p. II, dos. 31.
Idem, p. III, dos. 48.
ldem, p. II, dos. 29.
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Ţăranii reclamă

faptul că nu era reglementată nici chestiunea zilelor lucrate fragmentar datorită ploilor. Se
întreabă dacă orele din zilele ploioase efectuate la muncă se socotesc în slujbă sau nu. Nobihi din Crasna au
hotărât să nu le socotească. Chiar dacă ţăranii munceau câte o jumătate de zi, nu se ţinea seama de aceasta şi, pc
vreme bună, iobagul era chemat să recupereze întreaga zi de robotă 59 .
Robota, ţăranul o presta cu uneltele şi cu vitele proprii. Curţile domeniale aveau un număr mic de angajaţi,
de argaţi, întreţineau pe cheltuiala proprie puţine vite şi deţineau doar câteva unelte proprii. Dacă numărul vitelor
de jug era insuficient, iobagul se vedea obligat să se întovărăşească cu altul, lucru ce se întâmpla de cele mai
multe ori. Cum aratul nu se poate face numai cu 4 sau cu 6 boi, erau nevoiţi "să se prindă" câte 2 sau chiar 3 ţărani
pentru "a face un plug", aşa cum s-a întâmplat la Gârcei 60 , Chilioara61, Dioşod 62 , etc.
1
Această situaţie a dat prilejul stăpânilor de pământ din Crasna6· şi Meseşenii de Sus, să ceară în mod
abuziv, chiar şi ţăranilor care aveau 4 boi, să vină la arat şi la transportat fân şi grâu, cu încă trei oameni. Iată ce
spun în legătură cu aceasta ţăranii din Meseşenii de Sus: " ... încă cu 4 boi pe vremea aratului şi a purtatului, încă
cu 2 oameni (ne) mână; care o-are ce merge cu 2 oameni, au cu muierea lui merge, au cu bani caută să-şi bage
soldoş" 64 .

În timpul muncilor agricole de bază, o modalitate de a satisface marea nevoie de braţe de muncă era aceea
de stabilire a cantităţii de robotă împreună cu cantitatea totală a muncii de executat. La Crasna, de exemplu,
ţăranii mai înstăriţi erau obligaţi să secere 30 de cruci de grâu a câte 18 snopi iar celor mai săraci li s-a stabilit un
număr de 25 sau 25 de cruci. Nobilii motivează această pretenţie arătând că altfel ţăranii nu lucrează cu râvnă şi
secerişul nu putea ti terminat la timp 65 .
O situaţie asemănătoare se poate întâlni în Valea Pomilor. Ţăranii baronului Wesselenyi Farkas erau nevoiţi
să meargă la arat cu 6 boi. Se stabilea suprafaţa de pământ arat pentru tiecare ţăran şi acesta trebuia să lucreze
atâtea zile până o termin de arat dari se socoteau numai 3 zile de robotă .
Durata zilei muncă la robotă era stabilită de la răsăritul până la apusul soarelui, uneori chiar se abuza. De
un asemenea abuz se plâng ţăranii din Cehu Silvaniei în anul 181 O. Ei afirmă că cei care nu se prezintă la lucru
înaintea răsăritului soarelui, după terminarea unei săptămâni de muncă erau bătuţi cu cruzime67 .
Uneori, nobilii luau şi alte decizii bizare: în timpul muncilor agricole importante, când nobilii nu respectau
numărul zilelor obişnuite de robotă, zilele în plus să întâmpla să tie socotite pentru perioada următoare. Astfel în
localitatea Traniş, iobagii lui Wesselenyi Mikl6s prestau 3 zile de robotă pe săptămână dar, în cazul în care
datorită unor munci urgente făceau mai multe zile, acestea erau scăzute dinn obligaţiile perioadei următoare 68 .
Văduva lui Kemeny Adam în Meseşenii de Sus îşi ţinea iobagii în slujbă şi câte 3 săptămâni consecutiv, dar apoi
îi lăsa fără să-i cheme la robotă atâta timp 69 . O situaţie identică se înregistra şi la MihăienF0 .
Mai des se întâmpla fenomenul invers: munca prestată în plus în timpul muncilor agricole nu se socotea în
robota obişnuită pe săptămână a iobagului pentru perioada următoare. Vay Daniel din Inău "... îi mână pe iobagii
săi peste măsură la slujbă, mai ales vara" 71 • "Nu este ordine în slujbă"- declară şi ţăranii din Arduzel. "Când şi ce
66
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ne-a spus (stăpânul să fac) am mers, e bine dacă am putut munci 1-2 zile pentru noi"n. La Bicaz, ţăranii erau
73
obligaţi să lucreze la slujbă 1-2-3 săptămâni, 2-3 zile îi lăsau stăpânii acasă, după aceea iar îi chemau la robotă •
Adeseori ţăranii erau folosiţi la muncile obligatorii până când se terminau anumite lucrări începute de
stăpâni. Se înregistrează faptul că slujba ţinea până la terminarea culesului strugurilor la Ghirolt 74 . În Satu Mic,
iobagii spun că stăpâna lor, " ... când ne-a mânat la lucru până nu s-a gătat nu ne-a lăsat, fie cu vitele fie cu
palmele" 75 .
În unele cazuri se stabilea ce anume trebuia să muncească ţăranii, dar nu şi cantitatea de robotă. Se slujeşte
mai mult timp la lucratul viei în satul Bârsăul de Jos 76 . Aşa prestează slujbele şi unii ţărani din Valea Pomilor, care
lucrează numai la vie, având şi obligaţia de a transporta vinul acasă la stăpân 77 .
Sunt frecvente şi acele cazuri în care robota nu era stabilită deloc şi, după declaraţiile ţăranilor, sl~jba se
făcea după bunul plac al stăpânului. Este şi cazul iobagi lor din Dioşod, ai lui Sebes Ferenc, pe moşia căruia ţăranii
petreceau o mare parte a anului efectuând slujbele, f'ară nici o ordine 78 . Nici la Cuceu nu era rânduială în slujbă,
spun ţăranii, căci dacă ar socoti bine, ar ajunge la 4 zile pe săptămână 79 . "Slujba se face cum porunceşte domnul
(Wesselenyi Farkas), când mai mult, când mai puţin"- declară ţăranii din Archid 80 . La Gârdani, ţăranii declară că
i-au mânat domnii cât au vrut, când nu au mers i-au bătut, dar nu au putut merge întotdeauna81 • "Cât a trebuit atâta
am slujit"- spun şi ţăranii din Domnin 82 • Situaţia era asemănătoare şi la Tămăşeşti 83 şi la Bârsăul de Sus 84, unde
ţăranii nu ştiu să spună cât este slujba, dar mergeau să slujească ori de câte ori erau chemaţi, pentru că, dacă nu se
duceau la munci, erau bătuţi.
Tendinţa sporirii zilelor de robotă rezultă clar din documentele vremii. Ţăranii din localitatea Biuşa au
declarat conscriptorilor următoarele: cam de 40 de ani merg la slujbă întotdeauna când sunt chemaţi şi atâtea zile
cât li se cere să lucreze 85 . Înainte ca domeniul să intre în stăpânirea lui Wesselenyi, ţăranii din Chilioara au slujit
câte 15 zile pe an iar după preluare, slujesc câte 2 zile pe săptămână, după cum spun în anul 1785 86 . În acelaşi
timp, ţăranii din Corund declară că, de când stăpânul şi-a făcut curte la Hodod, ei slujesc câte 3 şi 4 zile pe
săptămână 87 . La rândullor, locuitorii din Cehu Silvaniei se plângeau în anul 181 Ocă, deşi Dnigfy Jănos, la cererea
locuitorilor şi având în vedere meritele lor, le-a anulat taxa de 32 fl pe care trebuia să o plătească fiecare persoană,
totuşi, mai nou, urmaşii familiilor Gyulai, Bethlen, Bomemisza, Toroczkai şi Korda, au reintrodus în urmă cu
aproape 28 de ani, taxa pe locuitorii oraşului. Ulterior, peste taxă, au impus pe tiecare cap de familie robota de 3
zile pe săptămână, până când s-a ajuns la robota de 6 zile pe săptămână 88 .
În ceea ce-i priveşte pe jeleri, sarcinile lor de robotă erau şi ele foarte diferite. Se cereau, în general, 2 zile
de robotă pe săptămână. Se poate observa în timp, tendinţa stăpânilor de a aduce obligaţiile jelerilor la nivelul
celor ale iobagilor, de a-i preface pe jeleri în iobagi şi, dacă nu-i înzestrau cu pământ iobăgesc, spunându-i la
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aceleaşi

sarcini. Spre exemplificare, la Ceha! slujba era de 4 zile pe săptămână, atât pentru iobagi cât şi pentru
jeleri Jelerii din Cig aparţinând baronului Bânft)r, nu ştiu să spună care este cantitatea de robotă, dar afirmă că
jumătate de an "... îl împlinesc în slujba domnească", când cu vitele, când cu palmeJe9C.
În multe cazuri, prin înţelegere verbală sau scrisă între jeleri şi stăpânii de pământ, se stabilea plata unei
taxe, diferită şi ea în funcţie de starea materială ajelerului sau, dacă are şi pertinenţe exterioare, exista şi prevederea
de efectuare a unui număr de zile de robotă, între 6 şi 50 de zile pe an. Uneori, se stabilea numărul de zile de
robotă care i se cerea jelerului să le presteze la anumite munci- exemplu, 2-3 zile la transportul grâului.
Alteori se stabilea numărul necesar de zile de robotă pentru o muncă mai importantă care trebuia efectuat
de către jeler, cum ar ti seceratul a 5 cruci de grâu- în cazul jelerilor lui Bânffy Farkas din Nuşfalău. În cazul
acestor jeleri, nu se stabileşte însă numărul zilelor de robotă, există doar obligaţia de a participa la culesul cânepii,
la plivit, la culesul viilor91 • În felul acesta rămânea loc pentru arbitrariu, pentru bunul plac al stăpânului.
În afara acestor obligaţii obişnuite de robotă, mai sunt multe alte obligaţii de muncă, mai mult sau mai
89 .

puţin apăsătoare.

O sarcină grea era a cărăuşiilor de bucate, de fân, de lemn, etc. Cele mai grele erau cărăuşiile la distanţe
mari. de la o moşie la alta a stăpânului, de la moşie la oraş, cărăuşii pentru nevoile comerciale ale stăpânului,
pentru crâşmăritul lui. Aceste cărăuşii lungi durau mai multe zile, uneori chiar săptămâni întregi. Ţăranul era
obligat să facă aceste drumuri cu propriul său car, cu vitele sale, pe merindea sa, cu hrana sa pentru vite. Nu se ştia
în cât timp se poate încărca un car şi care era cantitatea care încăpea pe un car. De multe ori, ţăranului i se rupea
carul sau îi mureau vitele pe drum. Despăgubirile primite, dacă ţăranul primea ceva, erau mult mai mici decât
valoarea carului sau vitelor.
Din conscripţiile consultare rezultă uneori şi câte o reglementarea a numărului de drumuri pe care era
obligat ţăranul să le facă, şi numărul de vite cu care era obligat să facă aceste cărăuşii. Ţăranii din Arduzel declară
conscriptorilor că au de făcut 3 drumuri lungi, la Cluj, la Cebu şi la Tăşnad 9:, şi un alt drum lung la Bârsăul de
Sus9 \. Iobagullui Alvinczi Gâbor din Bârsăul de Jos plătea taxe, şi cu toate acestea, avea obligaţia de a cărăuşi
pentru stăpânul său timp de 6 săptămâni 94 . Aceeaşi era şi situaţia iobagilor din Căuaş aparţinând grafului Gyulai,
care plăteau taxe, dar aveau şi obligaţia de a transporta "vin domnesc" de la Păţăluşa la Cebu Silvaniei 95 . Studiind
documentele altor sate se constată apariţia în conscripţii numai a faptului că iobagii erau obligaţi să facă câte o
cărăuşie lungă pe an, după cum urmează: la Bârsăul de Jos 96 , Cehăluţ97 , Cehal 93 şi Boianu Mare, unde această
cărăuşie nici nu se socotea în slujbă 99 .
Ţăranii îşi arată nemulţumirea faţă de o altă obligaţie, pe care erau nevoiţi s-o îndeplinească. Este vorba
despre crâşmăritul "băuturii domneşti", cum se exprimă în faţa conscriptorilor, adică vin şi pălincă. Aceasta se
considera uneori în contul robotei, alteori nu. De cele mai multe ori, crâşmăritul pentru stăpâni le aducea ţăranilor
numai pagube. Ţăranii din Băseşti se plâng pentru faptul că sunt puşi să crâşmărească vinul şi păi inca stăpânului
fără plată, uneori în timpul acesta erau obligaţi să presteze şi robota 100• La Babţa, crâşmăritul unora dintre ţărani
nu era scăzut din slujbă, iar pe moşia altui stăpân se socoteau în slujbă numai 4 săptămâni, indiferent de faptul că
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a vândut vinul ori nu. Dacă ţăranii reuşeau să vândă un butoi, adeseori li se mai aducea altul 101 . Un ţăran din
Bârsăul de Sus declara conscriptorilor că a crâşmărit pentru stăpân fără plată, şi a avut şi o pagubă de 4 fl, pentru
că vinul a fost slab şi stricat 102 . Când avea loc târgui de la Ulmeni, ţăranii din localitatea Arduzel erau obligaţi să
101
crâşmărească vinul stăpânului de trei ori pe an, acest lucru fiind trecut în sarcinile de robotă şi scăzut din cuantum .
În afară de acestea, ţăranii mai aveau obligaţia de a efectua câte o strajă pe noapte la curtea stăpânului, cum
declară la Gârcei 10\ sau să vegheze vara noaptea la "munţi", adică să stea de pază la vii, cum se impunea la
Ciglean 101 .
Nu erau scutite de muncă nici femeile iobagilor, dimpotrivă, în această perioadă constatăm că obligaţiile
lor sporesc şi sunt extinse şi asupra femeilor jelerilor. Principala obligaţie a femeilor era tarsul, la care se adaugă
şi ţesutul, uneori şi recoltatul şi topitul cânepii. În ceea ce priveşte volumul de muncă de efectuat, prevederile nu
sunt identice sau clare în unele localităţi. Astfel, la Ilişua 106, la Chelinţa 107 , la Chieşd 108 nu se ştie cât trebuie să
lucreze; se toarce 1 pfund la Moigrad 109 ; la Husia 2 pfunzi 110 , la Archid 111 , Chilioara 112 şi la Doba Mică câte 3
pfunzi 1u iar la Camăr 11 4, la Gârcei 11 S, la Boianu Mare se torceau cantităţi diferite de la un stăpân la altul 116 • Cantitatea
de lână care trebuia toarsă varia şi în alte localităţi: 2-3-4 pfunzi la Domnin 117 , 3-4 pfunzi la Dioşod 118 , 4 pfunzi la
Vârşolţ 119 , 5 pfunzi la Crişeni 120 , la Leşmir 5-6 pfunzi 121 • Cantitatea cea mai mare se torcea la Dobrin- 1Opfunzi
de lână şi 3 de cânepă 122 şi la Doba Mică 123 .
În satul Creaca se menţionează că înainte cu puţin timp, fiecare gospodărie avea de tors 1 pfund de cânepă,
dar în ultima vreme stăpânul-- cum spun ţăranii "o ţîpat pe sat 8-9-1 Opfunzi şi acela împărţit între oameni şi aşa
s-o tors" 12 ~. Obligaţia de a toarce 6 pfunzi şi de a culege cânepă o au şi ţăranii din Ciglean '" 5. Temui nu se socotea
de cele mai multe ori ca tiind slujbă, după cum au declarat ţăranii de Meseşenii de Jos 1" 6 şi din Ilişua 1 c iar la
Vârşolţ se afirmă că până în urmă cu un an, au tors în plus faţă de slujbă, dar de un an, şi tarsul se socoteşte în
7

robotă 128 .

1 1
"

Idem, p. II, dos. 31.
Idern, p. Il, dos. 21.
101
Idem, p. II, dos. 25.
104
ldem, p. III, dos. 45.
101
Idem, p. IV, dos. 73.
106
Idern, I. dos. 11.
107
Idem, p. Il, dos. 29.
108
Idern, p. II, dos. 34.
109
ldem, p. IV, dos. 77.
110
ldem, p. IV, dos. 64.
111
ldem, p. III, dos. 53.
111
Idcm, p. III, dos. 55.
IJJ ldem. p. III, dos. 42.
114
ldem, p. l, dos. l.
111
Idem, p. III. dos. 45.
110
ldem, p. IV, dos. 68.
117
Idem, p. II, dos. 27.
118
ldern, p. III, dos. 57.
119
!dem, p. III, dos. 15.
120
ldem, p. Il, dos. 39.
111
Idem, p. 1, dos. 5.
1
" ldem, p. III, dos. 43.
m Idem, p. III, dos. 42.
124
Idem, p. IV, dos. 74.
111
ldem, p. IV, dos. 73.
126
Idem, p. 1, dos. 13.
117
Idern, p. Il, dos. 11.
128
Idern, p. 1, dos. 15.
102

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

200

Documentele colecţiei relevă şi cazul unor sate în care obligaţiei de a toarce i s-a adăugat şi obligaţia de a
ţese. Cantitatea de material de ţesut era de 60 coţi sau chiar mai mult, pentru două gospodării. Ţesutul, în general
se socotea în slujbă. La Hodod, pentru ţesut se socotesc 2 săptămâni de slujbă iar la Bogdana, pentru 70-80 coţi de
ţesut în două gospodării, se socotesc 6 zile de robotă pentru iobagi şi 4 zile de robotă pentru jeleri. Nici tarsul- în
cantitate de 4 pfunzi- nici ţesutul- socotit la 10 coţi pentru o gospodărie, nu intră în slujbă în satul Lompirt 129 .
Femeile erau chemate şi la curtea nobiliară, pentru a presta diferite munci, adesea la bucătărie, în locul
servitoarelor. Ele declară că erau obligate să lucreze chiar jumătate din noapte, fără ca acest timp să fie socotit în
slujbă sau era socotit la jumătate de zi. Această obligaţie o aveau femeile din Crasna. Tot aici s-au întâlnit cazuri
când femeile iobagilor erau folisite la mulsul vitelor. Astfel, soţia lui Meszâros lstvăn trebuia să mulgă timp de 2
luni, de două ori pe zi, bivoliţele stăpânului 130 •
Nu erau scutiţi de obligaţii nici ţăranii bolnavi, nici cei schilozi. La Crişeni, ţăranii povestesc conscriptorului
despre un ţăran schilod, care plătea 6 tl taxă şi muncea o săptămână cu palmele, fiind obligat şi să toarcă 3 pfunzi
de cânepă. "Este un iobag, Marian Ioan, care pentru boala lui slujeşte mai puţin ca ceilalţi, plăteşte 1Ofl., ară la
ogor 3 zile, de semănat iar 3 zile face, o cale până la Gherla cu boii lui la cărat, iar 3 zile seceră 1Oclăi de grâu" declară tăranii
în continuare 131 .
,
Stăpânii foloseau toate pril~jurile şi găseau toate pretextele pentru a-i cere supusului muncă în plus. Se
cereau munci pentru felurite folosinţe, pădure, păşune, loc de adăpat vite, pentru împrumuturi de bani şi de bucate
sau, în mod frecvent, cerându-i să presteze muncă în plus decât ar corespunde dobânzii. În conscripţiile urpariale
din 1785 apar frecvent asemenea situaţii. Ţăranii din Leleiu 132 declarap că ei fac robote ca şi cei din Coşeium. Cei
din Cristur mai adaugă că robotele pentru păşuni le efectuează la arat 134 . Ţăranii din Bocşiţa spun că fiecare dintre
ei face câte o zi de robotăm; la fel şi cei din Coşeiu 136 iar la Dobrin, fiecăruia i se cer 2 zile de lucru pentru
137
păşune . Pentru lemne, cei din D~ja declară că prestau 150 de zile de robotă cu palmelens, cei din Dobrin 210
zile de robotăn 9 , cei din Domnin 350 de zile 140 iar celor din Cristur li se cerc să dea 130 de mierţe de ovăz şi să
presteze 100 zile de muncă 141 . Câte o zi de robotă prestează stăpânului şi ţăranii din Gârcei pentru lemnele uscate
adunate din pădurile stăpânului din hotarele satelor învecinate 142 . Au voie să strângă lemne uscate din pădurile
stăpânului şi ţăranii din Moigrad, lemne pe care le duc la vânzare în Zalău, dar pentru aceste lemne sunt datori să
facă câte o zi de robotă pe an 143 •
Uneori, slujba putea fi răscumpărată cu o sumă de bani, prin taxă, fie în întregime, tie că pe lângă taxă
ţăranii mai aveau de efectuat anumite munci. Robota mai putea fi răscumpărată şi prin anumite produse.
Răscumpărarea obligaţiilor de robotă a fost mai frecventă în cazul nobililor de categorie mică sau când nobilul
într-o localitate avea un număr redus de iobagi sau jeleri. Suma de răscumpărare este foarte variată, între 4 şi 18
fl., uneori nici nu era stabilită. De exemplu, în localitatea Leşmir, jelerii văduvei lui Szentmru:jai Lăszl6 declarau
că pţătesc 18 fl. taxă, în timp ce taxa percepută de alţi nobili era de 5 fl .. În alte cazuri, ţăranii au declarat că la un
129
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al treilea nobil plăteau 6 fl. taxă şi mai aveau de dat şi 2 mierţe de porumb. Jelerii lui Bălăni Adam, din aceeaşi
localitate, duceau stăpânului în locul robotei un car de lemne 144 • La Cuceu, unul din jelerii lui Wesselenyi Mikl6s îşi
răscumpără slujba anuală cu 2 găleţi de seu 145 • La Marca, iobagii lui Katona Sigmond au specificat faptul că ei plătesc
taxă, dar nu ştiu să arate pentru ce au de dat banii, fiindcă "nu au ruptoare", cât vrea nobilul atâta taxă le ia 146 .
Cuantumul mare şi, mai ales, necontrolat al robotei, a menţinut marea masă a gospodăriilor ţărăneşti la un
nivel general scăzut, atât din punctul de vedere al uneltelor şi metodelor de producţie cât şi al nivelului de viaţă al
ţărănimii. Se poate observa înrăutăţirea condiţiilor de viaţă, înrăutăţirea modului de hrănire al ţărănimii- malnutriţia.
Nu este vorba numai despre faptul că ţăranul muncea lln număr de zile în fiecare săptămână a anului în
gospodăria stăpân ului de pământ, ci mai degrabă despre faptul că, în timpul muncilor agricole cele mai importante:
arat, semănat, săpat, cosit, seceriş, transportul grâului sau fânului, muncile în vii, ţăranul lipsea din gospodăria
proprie uneori mai mult de o lună. Drept consecinţă, iobagul nu ajungea să efectueze lucrările cele mai importante
în propria-i gospodărie, care rămânea în grija femeilor şi copiilor; se pierdeau boabele de grâu răscopt, porumbul
rămânea nesăpat, iarba pentru fân necosită, strugurii putrezeau adeseori pe butuci.
În felul acesta, gospodăriile ţărăneşti au rămas la un nivel scăzut, mai mult, sub apăsarea obligaţiilor din ce
în ce mai mari, au reuşit să asigure tot mai slab cele necesare familiilor ţărăneşti.
Gospodăria alodială care era în transformare, spre R deveni o gospodărie producătoare de mărfuri, cerea tot
mai numeroase braţe de muncă. Neavând capital dispo11ibil pentru a cumpăra, întocmai ca pe o marfă, braţele de
muncă necesare, stăpânii pământurilor au recurs la metoda creşterii exagerate a numărului zilelor de robotă, iar
aceste zile se impuneau nu după numărul sesiilor ci după numărul familiilor la care s-a împărţit o sesie de iobag.
Concentrarea robotei în timpul muncilor agricole de bază a fost un fenomen clar reliefat din documentele
conscripţiilor. Prin intermediul măririi cuantumului robotei de prestat, a fost înlocuită necesitatea angajării
muncitorilor sezonieri.
Categoria ţăranilor liberi nu era numeroasă în comitatC!e săl~jene din perioada secolului al XVIII-lea. În
rândul populaţiei contribuabile, ea deţinea un procent11:i cuprins între 0,26 şi 2,29%, cumulat din ambele comitate,
în anii 1791 şi 1808 147 . După cum s-a constatat, cea mai numeroasă categorie socială în ţinuturile săl~jene, în
perioada Ia care ne referim, a fost cea a ţăranilor dependenţi- iobagii şi jelerii. Vechiul comitat al Crasnei mai era
încă la începutul secolului al XVIII-lea o zonă viticolă şi pomicolă, afirmaţie care reiese după studierea datelor
Conscripţiei dintre anii 1720-1722. Analizând starea ţărănimii, constatăm că se practica cultivarea pământului
într-o tehnică arhaică, care nu asigura traiul pentru toţi locuitorii. Exista o mare fărâmiţare a loturilor ţărăneşti,
ceea ce a dus la necesitatea prestării unui volum mare de muncă şi la realizarea, prin contrast, a unei productivităţi
a muncii mai scăzute decât dacă s-ar fi lucrat loturi mari şi cu unelte mai bune decât cele folosite. Domeniile
nobiliare din comitatul Crasnei, de exemplu, dispuneau de alodii mici, neorganizate bine, care se bazau pe munca
iobagilor, fără limite precise.
Situaţia s-a îmbunătă~t puţin pentru ambele categorii (nobili şi iobagi), la cumpăna dintre secolele XVIIIXVX, prin defrişări şi desţeleniri. A crescut în acest mod suprafaţa arabilă dar au crescut proporţional şi obligaţiile
de muncă ale ţăranilor dependenţi.
Cu toate acestea, starea ţărănimii săl~jene nu s-a îmbunătăţit mai mult deoarece reorganizarea imediată a
domeniilor nobiliare de către nobilimea mare şi reorganizarea domeniilor alodiale, au închis calea ţăranilor spre
bunăstarea economică reală şi de durată.
O altă realitate economică şi socială, cu implicaţii asupra situaţiei economiei rurale, care se constată în
această perioadă, este aceea că, după cum a reieşit uneori din documente, nu existau diferenţe foarte mari între
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iobagi şi jeleri.

Noţiunea

de iobag nu însemna neapărat ţăran mai înstărit decât jelerul (mai sărac decât el) şi nici
nu însemna că acesta avea posibilitatea de obţinere a unor drepturi mai mari. Cu toate că, în general, numărul
jelerilor care deţineau loturi de pământ era mai mic decât cel al iobagilor, aveau vite mai puţine şi unii nu aveau
casă, se întâmpla să existe şi ţărani iobagi cu pământ mai puţin decât al jelerilor. Deosebirea esenţială dintre cele
două categorii consta în poziţia lor faţă de stăpânul feudal: în timp ce ţăranul iobag era legat de glie, jelerul avea
libertate de mişcare, acesta fiind dependent de stăpânul de pământ pe o perioadă limitată, atât cât era stipulat în
înţelegerile verbale sau scrise încheiate între ei. Tendinţa statornică constatată pentru perioada studiată a fost
aceea a supraîncărcării obligaţiilor ţăranilor dependenţi de către clasa nobiliară, indiferent de nivel, şi a limitării
drepturilor fireşti ale iobagilor.
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Mitul "bunului împărat"
în
Transilvania sub Iosif al II-lea
Petre DIN

Recentele schimbări survenite în plan social, politic şi economic tind să demonstreze că o societate nu
poate să se elibereze complet de mit, căci unele din notele esenţiale ale comportamentului mitic, model exemplar
şi întruparea unor aşteptări mesianice sunt universal valabile oricărei condiţii umane. Când Jung îşi intitula una
din cărţi "Omul în căutarea sunetului", el afirma că lumea modernă, în criză după ruptura sa de creştinism, este în
căutarea unui nou mit, care singur i-ar permite să-şi regăsească o nouă sursă spirituală şi i-ar reda forţele creatoare.
Încercarea de a defini mitul a frământat gândul şi sensibilitatea multor generaţii de oameni iluştri, fiecare din ei
încercând să soluţioneze problema făcând apel la metodologia, informaţia şi afectivitatea epocii. De la sensul de
ficţiune, se ajunge uneori la cel iniţial, de istorie adevărată, apoi din nou la valoarea de simbol moral ori fabulă
prin care individul, agresat de mediul social sau natural, caută explicaţii şi soluţii problemelor cu care se confruntă.
Miturile, construcţii ale imaginarului colectiv, au depăşit sfera investigaţiilor exclusiv ale mitologiei, fiind
tot mai mult asumate de istone, deoarece mitul, prin definiţie, aparţine colectivului, el justifică, susţine şi inspiră
existenţa ŞI acţiunea unei comunităţi. Mircea Eliade remarca faptul că, în epoca modernă, odată cu descoperirea
Onentulm de către europeni, se produce o resurecţie a iraţionalului, inconştientului, simbolului, artelor exotice,
toate luate împreună "ajutând indirect Occidentul, pregătindu-1 pentru o înţelegere mai vie, deci mai proh.mdă, a
valorilor cxtracuropcne şi, în cele din urmă, pentru dialog cu populaţiile noneuropene":. Filosoful român alinnă
că mitul şi elementele sale convergente - simbolul şi imaginea aparţin vieţii spirituale. că ele pot ti camul1ate,
deformate, dar nu pot dispărea. În argumentarea atirmaţiei sale el oferea un exemplu concludent prin mitul
paradisului terestru, mit care poate ti detectat şi în zilele noastre, indiferent de progresele ştiinţei şi tehnologiei
moderne. Conform viziunii sale, elementele detinitorii acestui mit sunt: "Existenţa se desfăşoară în afara Tim_pului
~i istoriei, omul e fericit, liber, nu trebuie să muncească pentru a trăi, femeile sunt frumoase, veşnic tinere, nici o
lege nu le îngrădeşte dragostea. Nuditatea îşi regăseşte în insula îndepărtată sensul ei metafizic: .condiţia omului
desăvârşit - a lui Adam înainte de păcat" ..~
Concluzia ultimelor cercetări în domeniul mitologiei se centrează pe ideea că în situaţii de criză economică,
socială, politică ori culturală, se reactivează spontan un mod de gândire simbolică, gândire care face apel la un
fond imagistic fundamental. Această pliere a individului spre simbolic şi mitic poate ti interpretată şi în sensul
unei reacţii de autoapărare, recrudescenţa imaginilor arhetipale în ansamblul manifestărilor colective, purtând
amprenta unor schimbări de natură socială. În aceste condiţii, lumea primordială regăsită în imaginarul simbolic
este mult mai bogată decât simbolismul ideologic al oricărui moment istoric dat şi prin proiecţia ei în
contemporaneitate poate genera mersul înainte al civilizaţiei.
Putem privi mitul din mai multe ipostaze din care menţionăm, paradigmă a comportamentului uman
exemplar, personajul salvator, spiritul justiţiar, ipostaze posibil de manifestat atât în societăţile tradiţionale, dar, în
egală măsură, în cele moderne. Unei astfel de realităţi pluridimensionale îi corespunde mitul politic al lui Iosif
1

1

1

Mircea Eliade, Aspecte ale nlitului, Editura Univers, Bucureşti, 1987, p. 1O.
ldem. Imagini şi simboluri, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 13.
Ibidem, p.l4-15.
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al II-lea. Oamenii timpurilor moderne sunt tot mai mult tentaţi să-şi canalizeze o însemnată parte a aspiraţii lor lor
şi o parte din pasiunea religioasă spre politică, iar această mutaţie înseamnă metamorfozarea ideologiilor în
mitolocrii în cadrul cărora un număr însemnat de lideri politici sunt investiti cu însuşiri eroico-divine.
o '
'
Istoria politică modernă şi contemporană creează o serie de personaje charismatice într-o diversitate
tipologică, pornind de Ia principele luminat la "duce", "fuhrer", ajungând în zilele noastre Ia o exacerbare fără
limite a conducătorului, manifestată prin cultul personalităţii - geniul Carpaţilor, marele timonier tiind numai
câteva exemple. 4 E. Kantorowicz a arătat că un simbol al autorităţii şi puterii, regele, reuneşte în imaginarul
colectiv două corpuri: unul material, vizibil, care s-a născut şi moare, celălalt invizibil, dar desăvârşit, infailibil şi
nemuritor. 5 Raoul Girardet apreciază că naşterea mitului politic (indiferent de formele sale de manifestare, mitul
bunului împărat sau eroul salvator) se situează în momentul în care traumatismul social se transformă în traumatism
psihic, deci e legată întotdeauna de intensitatea angoaselor şi a incertitudinilor.
Mitul "bunului împărat" s-a bucurat de o atenţie specială şi în istoriogratiile cehă, slovacă, poloneză şi
rusă, tiind valorizat ca "un monarhism naiv" sau "monarhism ţărănesc", iar ca explicaţie dominantă, aceea a unei
presiuni exercitate prin sugestie ideologică. Această codificare a mitului într-o manipulare din partea Vienei, a
dorinţelor ţărăneşti spre obiective nepericuloase pentru putere este o abordare unilaterală care ignoră mutaţiile
survenite în structura puterii de stat, exemplul retormismului iosetinist, dar şi în conştiinţa ţărănimii, care poate să
valorizeze pozitiv sau negativ discursul aulic vienez. 6 Mitul nu reprezintă doar un slogan imperial, ci aderenţa
ţărănimii Ia el. Mai mult, mitul este şi nn releu de comunicare între împărat şi conştiinţa ţărănimii, care acum arc
posibilitatea de a-şi exprima consimţământul faţă de iniţiativele salutare ale puterii de stat. În acest sens, răscoalele
ţărăneşti care au bul versat regiunea în perioada medievală şi premodernă înregistrează proiecţia mitică a împăratului
"bun'', apropiat poporului şi dispus a-i soluţiona problemele.
Mitul "bunului împărat" se naşte dintr-un tond preexistent la nivelul conştiinţei societăţii tradiţionale
româneşti, ataşată unei maniere specifice de percepţie şi valori zare a puterii văzută ca instanţă supremă, iar stăpânul
(împăratul) reprezintă pentru ea mandatarul puterii lui Dumnezeu pe pământ. Peste acest tond se suprapune
propaganda oficială a Curţii vieneze, care urmărea acelaşi lucru: să obţină ascultarea şi încrederea supuşilor, în
vederea păstrării păcii şi liniştii în imperiu. Prin diverse metode subtile se urmărea configurarea Ia nivelul conştiinţei
altor popoare din imperiu -de sentimente prodinastice, care, în timp, prin cultivarea continuă, se vor transforma
într--un autentic patriotism dinastie.
Sub aspect psihologic, mitul este posibil datorită faptului că membrii unei societăţi tradiţionale îşi desfăşoară
activitatea într-un climat de aşteptare şi încordare, de teamă, căutând să-şi găsească un protector împotriva
universului ostil (natură, sistemul social), protector care, de regulă, este găsit în obştea sătească, în stăpânul pc al
cărui domeniu lucrează, ori în persoana suveranului. O astfel de societate tradiţională, o civilizaţie ţărănească,
rustică, întâlnim şi în Ardealul secolului XVIII, o societate care în condiţiile de atunci, era în căutarea unui
apărător şi a unui salvator legitim care să-i ofere soluţia, ieşirea din mizeria social-politică în care se zbătea.
Acestui orizont de aşteptare i-a corespuns credinţa românilor ardeleni în monarhul vienez, el tiind asociat cu
simbolul luminii, fiind cel care a reuşit să restaureze o ordine dereglată, şi chemat să rezolve un deziderat de
amploare, şi cel care face să dea înapoi forţele răului. 7
La nivelul lumii tradiţionale, dominată încă de o gândire colectivă, în care membrii care o compun nu au un
sistem propriu de a gândi şi percepe realitatea înconjurătoare în toate tormele ei complexe şi multiple, nu şi-au
construit încă concepte conştiente sau logice, apariţia sau, mai bine zis, inventarea unui mit este un lucru cât se
poate de firesc. Parafrazându-1 pe G. Cocchiara, care spunea că "înainte de a ti fost descoperit, sălbaticul a tost

• Raoul Girardet, Mythes el mythologies politiques, Paris Seuil, pp. 63-96.
5
E. K. Kantorowicz, Les deux corps du rOI; Essai sur la theologie politique au Moyeo Age, Paris, 1989.
6
Iosif Wolf, Răscoala din Boemia ( 1775) şi răscoala lui Horea, în "Răscoala lui Horea, Studii şi interpretări istorice", 1984, Editura
Dacia, Cluj, p. 189.
7
Raoul Girardet, op.cit., p. 15.

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

205

mai întâi inventat" 8 de oamenii secolelor XVI - XVIII, în conformitate cu preocupările lor morale, politice şi
sociale, am putea afirma că şi mitul bunului împărat austriac a fost confecţionat de ardeleni la începutul secolului
al XVIII-lea, ca un răspuns la speranţele şi întreprinderile lor politice, în vederea obţinerii unor drepturi ce li se
cuveneau, dar care au fost încălcate de nobilimea maghiară în decursul timpului. Privind lucrurile din aceste
perspective putem admite că este absolut firească naşterea şi funcţionarea acestui mit în sensibilitatea colectivă
românească.

Mitul politic al bunului împărat, cristalizat odată cu instaurarea habsburgilor în Transilvania, atinge apogeul
în timpul lui Iosif al II-lea (1780-1790). În istoria raporturilor politice dintre Viena şi românii din Transilvania, lui
Iostf îi revine rolul unei figuri epocale. Definind memorabil consecinţele iosefinismului pentru români, David
Prodan nota: "Nici un cap încoronat al monarhiei nu a reuşit vreodată să întrunească într-o măsură atât de
considerabilă simpatiile unui întreg popor, nici unuia nu i-a reuşit să ancoreze atât de durabil ideile împăratului
salvator în masele populare." 9
În jurul persoanei lui Iosif al II-lea se va constitui de timpuriu o atmosferă mitică de personaj salvator
îndelung aşteptat. Neputând avea copii pe linie masculină, împăratul Carol al VI-lea a impus la tronul imperiului
pc fiica Maria Tereza prin Pragmatica Sancţiune, rară ca prin aceasta să acopere vidul de legitimitate. De aceea,
pc acest fond de aşteptare plină de speranţe, era imperios necesară naşterea unui prinţ în familia împărătesei.
Pioasă şi bună catolică, suverana a adresat rugăciuni fierbinţi sfântului Iosif~ protectorul familiilor însărcinate.
Copilul născut la 13 martie 1741 era un băiat şi va primi numele de Iosif al II -lea, cu acest nume se va urca pe
tronul Imperiului Habsburgic. 10 Aşteptarea salvatorului sub diversele sale forme este mereu prezentă în zorii
epocii moderne. Acestei aşteptări i se subsumează şi împărăteasa, care a aşteptat naşterea unui prinţ, pentru a
asigura coeziunea dinastică în familia habsburgilor.
Iosif al II-lea a fost fiul cel dintâi la părinţi: Francisc Stefan de Lorena şi mama, Maria Tcreza. Educaţia şi
instrucţia în meseria de principe au fost tăcute de baronul Bartcnstein. Încă de tânăr se va iniţia în domeniile
politicii, dreptului, istoriei, manifestând o tendinţă vădită de a reforma instituţiile statului. Inteligent de la natură,
de un temperament viu şi vesel, minte ageră şi memorie bună, Iosif al II-lea avea totodată şi o voinţă neînduplecată.
În aprilie 1764, când tatăl său era încă în viaţă, Iosif a fost încoronat ca rege al Germaniei, iar după moartea
neaşteptată a tatălui său, Francisc Stefan de Lorena, i-a urmat la 18 august 1765 la tron ca împărat al Stăntului
Imperiu Romana-German şi devine coregent al posesiuni1or ereditare ale casei de Habsburg, precum şi comandant
suprem al trupelor.
Adept fervent al despotismului luminat, Iosif considera că misiunea sa ca lider politic este fericirea supuşilor
săi. Animat de pragmatismul tipic german, suveranul s-a arătat ostil nobilimii necontribuabile şi nclucrative, dar
a manifestat o neobişnuită simpatie faţă de masele de ţărani de pe tot cuprinsul imperiului. Demotilia sinceră
exprimată în repetate rânduri de Iosif apare în scrierile sale încă din 1765, cu prilejul preluării coregenţei: "Politica
nu are decât o singură bază şi aceasta este poporul, pentru că poporul dă soldaţi şi poporul plăteşte dare. De aceea
menirea statului, respectiv a prinţului este să apere poporul împotriva claselor privilegiate. Să nu tragă pielea de
pe 200 de ţărani pentru un trădător de domn! Privilegiile şi drepturile speciale ale ordinelor şi stărilor formează
numai o piedică, de aceea trebuie şterse.""
Subsumată acestui obiectiv, cunoaşterea realităţii Transilvaniei o face prin contactul direct cu masele de
supuşi, pentru a cărei îndeplinire nu precupeţeşte nici un efort. Contemporanul şi adversarul său cel mai redutabil,
Frederic al II-lea al Prusiei afirma despre Iosif că şi-a condus imperiul mai mult din diligenţă. În deplin acord
cu demofîlia şi populismul imperial -primirea ţăranilor în audienţă, ce datează din perioada guvernării mamei
sale Maria Tereza, devine o practică curentă sub Iosif al II-lea, instrucţiunile aflate în uzul Curţii vieneze
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precizau că împăratul "ţinea uşile deschise" în orice zi, la orice oră, fie pentru a asculta plângeri le, fie pentru a
lămuri dubiile. 12
O dimensiune majoră a mitului creat în jurul persoanei sale este dată de numeroasele sale călătorii, de
multe ori călătorind incognito sub numele de comitele Falkenstein, însoţit numai de către un general, un ofiţer de
stat major şi de secretari cărora le dicta rezultatele experienţei sale, iar uniforma o îmbrăca mai rar, umblând mai
mult în frac (deci mai uşor îmbrăcat), ca să poată vedea şi studia toate, starea trupelor, a fortificaţiilor, starea
nefericită a iobăgiei. În 1769 Iosif, călătorind în Italia, se va întâlni la Roma cu fratele său Leopold, duce de
Toscana, şi-o acest scop locuitorii au încercat să-1 întâmpine cu toată pompa specifică italienilor, însă el a refuzat
cu mulţumire, ca un comite de Falkenstein. Tot în acel an, trecând prin Moravia, s-a oprit la domeniul prinţului
Lichtenstein - unde oamenii se aflau la arăturile de toamnă. Împăratul a luat de la un ţăran coamele plugului,
trăgând câteva brazde de arătură, uimind mulţimea ţăranilor prezenţi. Gestul unic până la acea vreme a avut
menirea să sensibilizeze profund imaginaţia aprinsă a ţăranilor în faţa acestui fapt ieşit din comun pentru un cap
încoronat şi care colportat intuitiv, va întări dimensiunea mitică a lui Iosif al II-lea. Un monument de marmură stă
până astăzi pe locul unde arase împăratul, iar plugul cu care trăsese brazdele se conservă în palatul provinciei la
Brunn. 13
În faţa programului reformist iniţiat de împărat, ostil nobilimii, un segment important al ei recunoştea în
persoana imperiala un personaj de excepţie şi, de aici, respectul şi admiraţia sa. Concretizând această idee, baronul
Laurenţiu Orczy instala în noiembrie 1782 pe contele Janos Teleki în funcţia de comite suprem al comitatului
Ugocea, atirmând următoarele: "este fericit cine poate trăi sub stăpânirea acestui domnitor a cărui mărire şi
înţelepţiune întunecă pe împăraţii din vechime şi unii îl aseamănă cu înţeleptul Solomon, iar cei mai mulţi îl
numesc iubitorul neamului omenesc." 14
Referitor la călătoriile lui Iosifîn Banat Şi în Transilvania, prima dintre ele s-a realizat în calitate de coregent
în 1773, având ca principal obiectiv cercetarea stărilor de lucruri în Transilvania şi inspectarea graniţelor. Călătoria
împăratului aduse cu sine un adevărat reviriment în spiritele supuşilor români, fiind percepută la nivelul sensibilităţii
colective ca un fapt extraordinar ce-l va determina pe pronotarul Mediaşului, Mihail Conrad de Heydendorn:
însoţitor şi interpret al împăratului să noteze în memoriile sale: "În sfârşit a sosit momentul în jurul anului acesta
( 1773), când am fost fericiţi a primi pe monarhul. Ţara era în mişcare pentru acest eveniment rar, căruia nici nu
ştie cum trebuie să i se facă faţă, pentru că nu era în viaţă nici un cetăţean al patriei, care să fi văzut în ţară pe
domnitorul său, fiindcă domnitor din casa austrică nu mai fusese în ţară." 15
Atmosfera evocată de HeydendortTîn memoriile sale trădează emoţia: aşteptare şi respect faţă de persoana
suveranului, toate luate laolaltă reprezintă tendinţe confuze, incoerente în mentalul colectiv ardelean. Se înţelege
că oriunde era ostăşime în garnizoane, îl aştepta pe împăratul său cu paradă, iar miile de locuitori, situaţi de-a
lungul drumului, îl întâmpinau în genunchi, unii bucurându-se, alţii plângând şi mulţi cu suplice ridicate în sus, pe
care împăratul le aduna în trăsura sa,· iar pe mulţi îi întreba de cuprinsul doleanţelor lor. Iosif învăţase şi câteva
expresii româneşti, ca să poată întreba, şi la alţii să răspundă. 16
Gesturile de bunăvoinţă şi sociabilitate, puţinele cuvinte în limba română au contribuit la difuzarea şi
receptarea imaginii împăratului în mentalul colectiv ca personaj justiţiar îndelung aşteptat. În problema unui
proces de hotar dintre comuna armenească Dumbrăveni şi comuna Saroş, împăratul a oprit trăsura şi s-a informat
despre starea conflictuală existentă. Din comună a ieşit preotul român în veştminte bisericeşti cu tot poporul,
bărbaţi şi femei, şi aşteptau pe Iosif în genunchi. Văz-ându-i, acesta le zise şi-i încurajă: "Scula, scula". Specifice

12

Il
1
•

15
16

Adam Wolf, Hans von Swiedenek, Sudenhorft, Osteneich under Maria Therezia, Joseph II und Leopold II, 1740-1792, Berlin, pp.
562-582.
G. Bari!, Păr,ti alese din Istoria TUU1silv1111iei, Sibiu, 1889, voi 1, p. 12.
Ioan Lupaş, Studii, confcrinfc şi comuniciii istorice, I, 1927, pp. 313-314.
Michael Confad de Heydendorffîn "Izvoarele răscoalei lui Horei', seria B, izvoare narative, voi. 1, p. 75.
Ibidem, p. 2-3.
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lumii imperiale sunt ţinuta sa majestuoasă, răbdarea şi interesul manifestat de acesta în toate întâlnirile cu ţăranii,
dar şi gratitudinea imperială faţă de cei opresaţi. Înainte de a ajunge la Mediaş, împăratul fu întâmpinat de câţiva
preoţi neuniţi cu protopopul lor şi de poporeni ai lor cu o suplică, în care cereau să li se permită a-şi construi
biserici. Iosif a vorbit iarăşi româneşte cu preoţii, punându-le câteva întrebări şi le-a dat un răspuns favorabil.
După ce Heydendorff le-a interpretat acesta, românii s-au arătat pe deplin mulţumiţi şi s-au înclinat până la
pământ. 17

Legitimitatea eroului salvator este întrupată de calităţile deosebite cu care acesta este înzestrat. Împăratul
se opreşte să asculte nevoile oamenilor, culege personal suplicile lor. Le intră uneori în casă. Li se adresează cu
câteva cuvinte, promiţându-le "oi căuta" să le rezolve problemele. Notarul Heydendorff menţionează în memoriile
sale că în timpul primei călătorii a împăratului în Transilvania s-au adunat în jur de 19 000 de petiţii, fapt încurajator
pentru orizontul de aşteptare al ţărănimii, care şi-a legat destinul de cel al persoanei imperiale, dar, în egală
măsură, arată şt gravitatea stărilor de lucruri în Transilvania. Pe un plan mai general, atenţia plină de semnificaţii
a lui Iosif faţă de români le-a accentuat neîncrederea în administraţia locală şi domnii de pământ şi le-a întărit
credinţa în "bunul împărat". Vizita împăratului a lăsat ţărănimea plină de speranţe în posibilitatea îmbunătăţirii
stării sale, iar clasa nobiliară şi dregătorii de toate rangurile neliniştiţi de noile reforme care puteau periclita
privilegiile şi condiţiile sociale. 18
A doua călătorie în Banat şi Transilvania s-a desfăşurat în vara anului 1783 pe fondul unui climat de
aşteptare populară intensă. Desfiinţarea iobăgiei în Boemia şi Ungaria la 1781 şi colportarea zvonurilor ca asemenea
măsuri să fie luate şi în Transilvania, au accentuat orizontul de aşteptare populară. Pe parcursul călătoriei sale,
aceeaşi mulţime îl asaltează cu plângeri le sale. "Toţi au fost primiţi de către însuşi împăratul, care îi aştepta în uşa
anticamerei, iar problemele de mai mică însemnătate le rezolva pe loc, verbal. În problemele mai complicate,
suplicantul era poftit în cameră, îl asculta şi-1 întreba asupra tuturor ÎIIiprejurărilor în legătură cu obiectul plângerii.
Datorită faptului că numărul suplicanţilor s-a înmulţit peste măsură, împăratul n-a mai putut sta de vorbă cu
fiecare, însă fiecărui suplicant îi luă personal suplica cu mâna lui, iar un gardist ducea petiţiile în camera de lucru
a împăratului, de unde erau trimise la Viena, spre examinare şi rezolvare. Cei mai mulţi suplicanţi erau ţărani
români veniţi cu toţii a se plânge." 19
Aflându-se la Braşov, la 8 iunie - duminica Rusaliilor, împăratul a ascultat liturghia în biserica romanol:atolică, după aceea a mers la biserica cea mare a luteranilor, unde a ascultat vreo zece minute predica paroh ului
Preidt, spre cea mai mare surprindere a poporenilor, după aceea s-a îndreptat spre biserica ortodoxă Sfântul
Nicolae din Şcheii Braşovului. Era un exemplu de transpunere în practică a decretului de toleranţă din 1781.
Ultima călătorie întreprinsă de Iosif al II-lea în Transilvania s-a realizat în 1786. A vizitat birouri, arhive,
aresturi, a acordat audienţe, a purtat discuţii cu guvernatorul Bruckenthal, cu comandantul general. Aşa cum
mărturiseşte Heydendorfl: împăratul s-a arătat "rece şi indiferent către autorităţi, dar a fost şi cu românii scurt la
vorbă". Atitudinea protectoare, bunăvoinţa şi înţelegerea imperială au întărit convingerea românilor ardeleni într-o
schimbare generală şi fericită a viitorului lor. În urma călătoriilor lui Iosif al II-lea, toate instituţiile statului au
pierdut mult din groaza pe care o inspirau până atunci, îar ţăranii capătă curaj şi îndrăzneală. Astfel, în 1773,
ţăranii din jurul Panticeului (Solnocului interior) în frunte cu soldatul IosifDeac, atacă şi pradă castelul comitelui
Inczedi, iar pe comite, deoarece cu prilejul călătoriei lui Iosif al II-lea s-ar fi exprimat că "împăratul e nebunul
românilor" (stultus Valachorum), 1-au prins, 1-au bătut crunt şi 1-au silit sub sabie să jure credinţă împăratului". 20
Alt element constitutiv al mitului, reformele iosefine (edictul de toleranţă, desfiinţarea iobăgiei şi acordarea
concivilităţii pe fundus regius ), au venit în întâmpinarea aşteptărilor româneşti. Edictul de toleranţă religioasă din
1781, în virtutea căruia fiecare religie va avea dreptul să se manifeste şi va stipula ca fiecare comunitate de
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Ibidem, p. 38.
David Prodan, Răscoala lui Horea, voi 1, Editura Dacia, Cluj, 1979, p. 70-71.
T. V. Păcă!ean, C11Ite11 de Aur, 1, 1902, Sibiu, p. 85.
Afinnarea românească în Someş, Cluj, 1937, în David Prodan, op. cit., p. 73.
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credincioşi să-şi construiască biserica şi şcoala,

acolo unde erau mai mult de 100 de familii, va motiva şi mai mult
mulţumirea şi recunoştinţa românilor faţă de Iosif al II-lea. Protopopul Moise Moga din Sălişte îşi începe astfel
·'Protocolul poruncilor" la 1782 cu Stihuri de laudă şi de mulţumire dedicate împăratului, fapt ce reflectă
sentimentele de recunoştinţă a comunităţilor de români, liberi de-acum să-şi exercite credinţa:
"Lui Iosif împărat cu bună fericire
De aceasta românii mulţumesc
Şi pe Iosif împăratul Românilor fericesc
Căci el ca un îndurat s-au milostivit
Pre români într-a sa voinţă i-au îngăduit
Biserici, preoţi, dascăli a ridica îngăduieşte
De aceia tot poporul foarte-i mulţumeşte
Acestea zicând şi cu mare căldură grăind:
<0, dulce Iosife, împărate şi cu totul luminate,
Cea neîncetată lui Dumnezeu multumită înăltăm
'
'
Şi pre Dânsul pentru împărăţia ta îl rugăm
Şi încă noi de-a pururea şi întotdeauna vom sta
Picătura de sânge cea de pe urmă
Pentru împărăţia ta vom da>". 21
David Prodan a surprins concret, coerent şi plastic schimbările profunde în psihologia şi mentalitatea ţăranilor
ca urmare a politicii imperiale şi a atitudinii personale a împăratului. "ţărănimea vede că nu mai e lăsată la
discreţia stăpâni lor săi. Stăpânul nu mai e sacrosant, atotputernic, inatacabil. Şi deasupra lui este o lege, o autoritate
supremă, care se arată ocrotitoare , a împăratului. Mental există şi pentru supus un drept, o justiţie, o apărare. Nu
se respectă, e abuz. El poate face acum mai bine distincţia dintre "legal" şi "ilegal", e mai conştient de nedreptate,
meditează altfel asupra condiţiei sale în genere."22
Credinţa în spiritul justiţiar al împăratului atinge cote ridicate în lumea rurală românească. În agitaţii le sale
pentru pregătirea răscoalei, Horea a făcut adeseori apel la "voia şi porunca împăratului", după cum reiese din
circulara adresată judelui din Ponor, chemând ţăranii din acest sat împreună cu cei din Bucium, Lupşa şi Muj in a
la o adunare în Câmpeni şi arătând anume că această chemare o face "cu voia împăratului." 23 Este uşor de înţeles
ce răsunet puteau să aibă astfel de chemări în sufletul ţărănimii iobage româneşti, sporindu-i speranţa într-o
apropiată emancipare socială, speranţă îndreptăţită şi mai mult, cu cât în sprijinul ei putea ti invocată însăşi ''voia
împăratului". Ontologic discutând, faptul nu este surprinzător, deoarece una din trăsăturile mentalităţii ţărănimii
care s-a menţinut până la răscoala din 1907 -a reprezentat-o credinţa în "bunul suveran". Convingerea atât de
necesară mitului că "si le roi savait" (dacă regele ar şti), abuzurile şi nelegiuirile ar lua sfârşit îşi are originea în
dimensiunea mistică creată în jurul persoanei suveranului, perceput ca "unsul lui Dumnezeu". Înţeles în această
·ipostază, suveranul nu putea ti decât bun şi drept, garant al legalităţii, mereu încălcate de subordonaţii săi în
defavoarea tărănimii.
'
Audienţele lui Horea la împăratul vienez au alimentat şi mai mult speranţa iobăgimii române într-o modificare
în bine a condiţiei sale sociale. În cursul ultimei audienţe la împărat, 1 aprilie 1784, acesta, conform legendei
colportate de Horea la întoarcerea în mijlocul ţărănimii, ar fi îndemnat la răscoală prin cuvintele: "tut ihr das"
(faceţi voi aceasta). Împăratului i se atribuie aceste cuvinte şi în scrisoarea târzie a unui nobil ungur din Ribiţa
( 18 aprilie 1830), care spune că ar fi primit informaţia aceasta de la căpitanul Sodler24 , prezent la audienţă. Persoana
sa a fost mereu invocată de ţărănime la 1784, în multe situaţii alături de cea a mamei sale, împărăteasa Maria

Ioan Lupaş, Istoria bisericească a românilor Mde/eni, Sibiu, 1918, p. 125.
David Prodan, op.cit. l, p. 81.
21
· Ioan Lupaş,lmpiiratul Iosilal II-lea şi răscoala ,tiiranilor din Trlll1silvfll1ia, Bucureşti, 1935, p. 15.
2
' Ibidem
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Tereza. Astfel, la Vulpeni, la 4 noiembrie, ţăranii distrug 38 de case de nobili şi orăşeni, cu strigăte de "vivat Maria
Tereza", iar pentru mobilizarea participanţilor la răscoală, Horea le-a prezentat o diplomă cu semnătura împăratului
şi o cruce aurită cu fizionomia lui Iosif al II -lea în medalion. 25 Indiferent de adevărul istoric, persoana împăratului
funcţionează cu rol de catalizator al acţiunilor ţărăneşti la 1784 şi cristalizează în mentalitatea ţărănească
revoluţionară ideea că împăratul aprobă şi sprijină răscoala ţăranilor.
Chiar şi după înfrângerea răscoalei, cu toate atrocităţile comise de taberele ostile, clemenţa imperială s-a
manifestat asupra participanţilor. Iosif al II-lea a intervenit personal pentru a estompa setea de răzbunare contra
"poporului valah". În acest scop, încredinţează cercetarea cauzelor răscoalei unei comisii mixte, alcătuite din
civili şi militari, în frunte cu persoana contelui Jankowics şi generalul Popilla, sfătuindu-i "să lase la o parte toate
instanţele ordinare". La fel îndruma şi pe guvernatorul Bruckenthal, să facă a înţelege pe nobili că împăratul nu-şi
poate ţine armata gata de război contra supuşilor săi". Spiritul justiţiar al împăratului reiese şi din mărturisirea pe
care o făcea în scrisoarea adresată la 13 decembrie 1784 lui Bruckenthal, spunându-i că, dacă nu 1-ar reţine griji
mai importante, ar fi gata să vină însuşi la faţa locului, fiindcă apreciază momentul acesta ca tiind "de cea mai
mare importanţă pentru întreaga monarhie şi, încă mai mult, pentru viitor decăt pentru prezent."26
Dacă la nivelul mentalităţii ţărăneşti mitul "bunului împărat" a fost perceput intuitiv prin colportaj şi
contagiuni mentale, la nivelul elitei intelectuale, mitul este perceput mai raţional, pe cale spirituală. În urma
înrăutăţirii relaţiilor cu papa, împăratul opreşte trimiterile la Roma, dar favorizează studiile la Viena. Ca urmare,
intelectualitatea românească îşi va asuma discursul imperial, mai ales când acesta venea în întâmpinarea propriului
onzont de aşteptare. Cresc în importanţă şcolile din Blaj, şcolile grănicereşti, se înmulţesc şcolile populare, creşte
numărul intelectualităţii româneşti, funcţiile publice devin accesibile şi pentru români, apar nume de oti ţeri români
în regimentele grăniccreşti. Toate aceste realizări au la origine politica refmmistă şi demotilia împăratului !osii' al
II-lea. Despre el intelectualitatea românească vorbeşte în termeni elogioşi, ca despre cel mai mare binefăcător al
neamului românesc. În acest sens sunt semnificative pentru mitologia imperială stihurile politice care explică
rolul p~jurii bicefale, tipărite la începutul Molitvelnicului, apărut la Bl~j, în 1784:
"Gripşorul cu două capete înălţat
Schiptrul, mărul cu spata împreunat
Semnul Puterii împărăteşti arată
Care lui Iosif este înceredinţată
Lui Iosif cel mare, de neamuri iubit
Soare de scutinţă nouă răsărit
Domnul cu pace mulţi ani să-1 trăiască
Şi prin El pre noi să ne fericească." 27
Textul ne prezintă versuri simple, dar încărcate de o profundă simbolistică, care, indiscutabil, face trimiteri
ca şi în cazul regelui soare, la aceleaşi simboluri mitologice. Lumina cu razele sale strălucitoare ne sugerează şi ea
o structură protecţionistă, care asigura triumful binelui asupra întunericului, deci simbolizează triumtul ideii
imperiale eliberatoare.
Alt factor coagulant în construirea imaginii mitice a împăratului Iosif al II-lea 1-a reprezentat instituţia
graniţei militare create de habsburgi. Sensibilitatea colectivă a perceput că, prin constituirea regimentelor de
graniţă, românii au dobândit nu numai pentru prima oară o conştiinţă comună, dar au ~juns, prin posibilitatea
oferită de acum înainte de a avea pământ, şi şansa necesară a egalităţii sociale cu ceilalţi locuitori ai ţării. Percepţia
aceasta le întăreşte speranţele, le catalizează eforturile şi creează un tonus optimist în mentalitatea colectivă.
Exemplare în această direcţie sunt versurile lui Nicolae Stoica de Haţeg, participant la confruntările militare ale
Imperiului:
Nicolae Densuşianu, Revolu,tiunea lui Horea in Ardeal şi Ungaria, Bucureşti, 1884, p. 213.
:" Ioan Lupaş, Impăratul Iosifa/Il-lea şi răscoala ,tărani/or din Transilvania, Bucureşti, 1935, p. 20-21.
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"Norod ne naştem 1din milă ne paştem 1
De grijă măicească 1 şi chiezăricească 1
Mila împărătească 1cu mult să se înmulţească 1
Iosif, împăratul blând 1 ţările cercetând 1
Ne-au văzut făptură 1cu slabă învăţătură 1
Aflatu-ne-au prin munţi 1vai şi rău pierduţi 1
Când ne-au şi văzut 1de ne-au miluit 1
Ca lor să fim gloate 1spre trebile toate 1
Lor la biruinţă 1noao de ajutorinţă 1
Ocol să fim spre pază 1 şi cu cinste să ne vază 1
În credinţă lor neclătiţi 1 şi până la sânge nezmintiţi 1
Şi spre stare bună 1 a leagilor corună 1
La slujbă militari 1 şi în cinste mari 1
Cinstea militărească 1domnul să o întărească 1
Să ne sârguim plecaţi 1 spre ce suntem chemaţi 1
Acum întâi s-au cerut 1 feciori să meargă într-ajutori 1
Cei mulţi au mers frumos 1puţini au dat şi dos 1
Nedând mulţumită 1 Marii Terezii de pită 1
Eu mă arăt ca un tiu 1Încredinţez până voi fi viu 1
Austria înaltă 1cu noi acum saltă: Tie
, în veci se cuvine 1
slujbă de la mine. "28
Dincolo de valoarea discutabilă a versurilor autorului, ele relevă impactul puternic al graniţei militare şi
sensibilitatea colectivă românească. Referindu-se la aceasta, istoricul clujean Toader Nicoară preciza unnătoarele:
"Condiţia de militar <de grăniceri> va deveni în imaginarul social al românilor ardeleni sinonimă cu condiţia
nobiliară, alimentând visele şi speranţele de emancipare a categoriilor servite (iobagi şi jeleri) şi, pe un plan mai
general, a speranţei de emancipare pentru românimea in Ardeal." 29 Acest suflu ideatic îşi găseşte geneza în Curtea
Vieneză în eforturile de a moderniza structurile anacronice şi de a aşeza principatul Transilvaniei pe temelii
constituţionale sociale. Regimentele grănicereşti române îşi vor dovedi viabilitatea în timpul războaielor
napoleoniene, când grănicerii români, împreună cu cei sârbi, cehi, croaţi, sloveni vor lupta pentru cauza împăratului
şi împotriva duşmanului acestuia. Această participare la luptă sub drapelul habsburgic întăreşte percepţia mitică a
puterii, accentuează semnifîcaţia "bunului împărat" pentru ţăranii români, deveniţi soldaţi în armata sa.
Contemporanul lui Iosif al II-lea devine veridic în afinnaţia sa în momentul în care notează că: "probabil toţi
iobagii români din Transilvania s-ar ti înrolat pentru serviciul militar, dacă acesta ar ti fost permis sau nccesar." 30
•
Mărturia notarului din Mediaş, Heydendorn: este cât se poate de edificatoare pentru imaginea împăratului
Iosif al II -lea, mitizat în sensibilitatea colectivă.
Imaginea ne îndeamnă să credem în această direcţie, deoarece ea ne sugerează atitudinea românilor fală de
existenţă, deci faţă de idealul spre care trebuia să se îndrepte fiecare individ din epoca preindustrială, idealul de a-şi
găsi o protecţie suverană relevantă pentru destinul lor crunt şi oprimant.
În spiritul demofiliei şi retormismului argumentate până acum, Iosif decide la 22 august 1785 desfiinţarea
iobăgiei, odioasa denumire de iobag să tie înlocuită cu aceea de colon, ca supuşii săi să aibă posibilitatea de a se
muta de la un nobil la altul, să nu poată fi siliţi să facă servicii la curţile nobililor. Aceştia nu-i vor putea scoate pe
coloni tără sentinţă judecătorească de pe pământurile pe care le deţin şi nici alunga dintr-un sat în altul. 31 Desfiinţarea
~8
~9
30
31

Nicolae Bocşan, Manuscrise btină,tene din secolul al XVIII-lea, în "Studii de limbă, literatură şi folclor", IV, Reşiţa, 1978, pp. 423-424.
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iobăgiei, fascinantă idee, captase întreaga sensibilitate a românilor. "Împăratul lor", în care credeau şi de a cărui
bunăvoinţă nu

se îndoiau, le dăduse în sfârşit satisfacţia scontată, libertatea socială. Ei înţeleg că lupta lor n-a fost
zadarnică. Libertatea câştigată e numai de la împărat şi îngrădirile reprezintă doar un abuz al nobilimii.
Ei au înţeles "părintească purtare de grijă", "toată silinţa" pe care împăratul le-a întors spre fericirea supuşilor
împărăţiei. Faptul se poate observa în răspunsurile satelor Gurghiului, cu pril~jul conscripţiei urbariale din toamna
anului 1785. "Iobăgia, oricât era până acum veşnică datorie şi aşa de pământ legat ca să nu mai poată muta iobagul
într-alt loc, de aicea înainte cu totul o strică. Ne ştim iobagi de mult, dar acum, de câteva săptămâni, ne-a tăcut
înălţatul împărat oameni slobozi."32 Textul ne relevă o imagine asemănătoare cu aceea a ţăranilor noştri, care, în
deceniile doi - trei ale secolului nostru, păstrau lângă lumina opaiţului portretul domnului Cuza, cel care i-a
împroprietărit la 1864.
Discursul globalizant al ţărănimii ne relevă solidaritatea dintre împărat şi toţi ceilalţi, dorinţa acestora din
urmă de a se integra cât mai repede într-o lume care, deşi imperfectă, relevă o ordine de netăgăduit. Cei care până
mai ieri erau răsculaţi, consimt la autoritatea lui "imperium romanorum", convinşi de faptul că aceasta-i unica
soluţie la care determinismul îi îndeamnă. Liberul arbitru conchide că, într-o astfel de situaţie, revenirea la "ordinea
imperială" le oferă, singură, şansa în viitor. Încrederea în conceptele iosetine îi determină să renunţe la răzvrătiri,
acceptând noua ordine vieneză. Este şi aici precumpănitor mitul împăratului, ale cărui soluţii sunt mai favorabile
existenţei lor, decât revolta din 1784.
Altă măsură favorabilă românilor, decretul de "concivilitate", recunoştea egalitatea românilor cu saşii,
dreptul la proprietate, la aşezarea şi achiziţionarea de proprietăţi în oraşe, admitere în bresle şi meserii. Egalitatea
în drepturi, obţinută de români în urma rescriptului de "concivilitate" din 22 martie 1781, li s-a părut saşilor
insuportabilă: "Acum îmi doresc din toată inima să nu mai trăiesc"D, a exclamat consilierul gubemial von
Hannerheim la aflarea veştii. Din acest scurt pas~j se observă că o convieţuire a românilor cu saşii care, în percepţia
ultimilor, nu au cunoscut educaţia morală, civilizaţia, pare să spună mai departe textul, li se parc contemporanilor
de neconceput. Un fapt e cert, desfiinţarea naţiunilor politice şi a autonomiilor lor, decretarea tuturor locuitorilor
ca cetăţeni egali în drepturi au favorizat pe români, deoarece situaţia lor seculară de toleraţi înceta să funcţioneze
şi se alăturau corpului social al Imperiului Habsburgic.
Decretul de concivilitate a stâmit până şi împotrivirea guvernatorului Transilvaniei, Samuel von Bruckenthal.
comiţiator al reformelor tereziene, însă puţin agreat de împărat, care a încercat să obţină o atenuare a avantajelor
sociale, politice şi economice obţinute de români. "Atâta timp cât românii nu ating un nivel cultural egal cu cel al
saşilor, cât timp nu-şi însuşesc deprinderile şi obiceiurile lor, amestecul românilor nu aduce nici un câştig întregului",
reproşează el împăratului. 34 Nici acest argument nu a modificat cursul reformelor şi, prin rescriptul imperial din
13 iulie 1784, naţiunea săsească a tost declarată desfiinţată, iar averea Universităţii săseşti a fost încredinţată
Camerei Aulice a Ungariei.
În aceeaşi atmosferă, persoana împăratului a fost invocată la nivelul creaţiei populare, în calitate de judecător
suprem, de ultimă instanţă. Tradiţia populară afirmă că între cele 19.000 de suplici înaintate împăratului Iosif al
II-lea cu prilejul primei sale călătorii în Transilvania, a existat şi o suplică cu un conţinut în versuri, ce face
trimitere la împărat ca instanţă supremă de dreptate:
"Milostive împărate
Socoteşte cu dreptate
4 zile robotim
Iar a 5-a pescuim
A 6-a la vânătoare,
A 7-a e sărbătoare,
3

~

33
34

Ibidem, p. 180.
Mathias Bernath, op.cit., p. 247.
Ibidem, p. 248.
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Socoteşte Împărate

De mai e cu dreptate,
Să plătim biruri şi date."' 5
Imaginarul politic al iluminiştilor români a situat în centrul audienţei lor pe împăratul austriac, perceput în
credinţa "bunului împărat" adevăratul instrument prin care Viena dobândea o putere dominantă de o cu totul altă
natură decât cea a ierarhiei socio-politice. Penetrarea acesteia în mentalul <.:olectiv explică în bună măsură problema
popularităţii lui Iosif al II-lea. Gheorghe Şincai c cucerit însuşi de persoana împăratului "sub care au resutleţit
românii ŞI eu atunci înflorind mult puteam". 36 Alt exemplu care atestă existenţa mitică în conştiinţa intelectuală
românească 1-a reprezentat "Cuvântul înainte", scris de Gheorghe Şincai în Catehismul cel Mare: "După ce s-au
îndurat în anii trecuţi Pre înălţatul şi de Dumnezeu încoronatul Împăratul nostru, Domnul Iosif al II-lea, a poruncit
crăiescului guberniu din Marele Principat ca precum şi la alte naţii şi la români să se ridice şcoale în care să înveţe
pruncii pre limba sa a ceti şi a scrie, a număra sau Arithmetica şi învăţătura creştinească, ca să poată fiştecarii
dintre dânşii fii nu numai buni fii ai patriei sale, ci şi adevăraţi creştini"Y
În acelaşi sens, Samuil Micu adoptă un ton laudativ, atirmând că: "De la Leopold I ar ti început românilor
a le merge mai bine", împărăteasa Maria Tereza ar ti fost o "milostivă mamă", iar împăratul Iosif al II-lea, liul
acesteia, i-ar fi întrecut pe toţi, pentru că, între altele, a fost "un împărat şi domn foarte milostiv şi drept cu săracii.
bun părinte, a desfiinţat iobăgia, care era un chip de robie păgânească".·' 8
Raţ10nalismul secolului al XVIII-lea, modelul împăratului "populist", reformismul iosefin, hrănit dm
ambianţa secolului Luminilor au făcut posibilă în spaţiul ardelean deplasarea sensibilităţii dinspre loialitatea
religioasă spre cea imperială. Inovaţie în mentalul colectiv ardelean, mitologia imperială cristalizată pe fondul
instalării stăpânirii habsburgice în Transilvania, spre sfârşitul secolului al XVIII -lea a trebuit să accepte restructurări
în sensul apropierii faţă de problemele grave ale principatului.
DimensiUnea mitică a împăratului "salvator" şi "justiţiar" a fost întregită şi de sfârşitul domniei şi al vieţii.
Profund mâhnit, văzând cum se prăbuşeşte întreaga operă, împăratul Iosif al II-lea şi-a trăit ultimele sale zile în
chinuri sufleteşti şi trupeşti. Întins pe patul de moarte, neliniştit de ecoul revoluţiei franceze, asaltat de consilierii săi
pentru a-şi renega opera, împăratul scrie fratelui său Leopold de Toscana cuvinte sfâşietoare: "Nu pot să dorm nopţile
şi adâncit în gânduri triste asupra tuturor nefericirilor mele personale şi ale statului, cu sănătatea care îmi împiedică
oncc uşurare şi-mi face munca şi mai penibilă, sunt, cred, în prezent, cel mai nefericit muritor care există". 19
Mitul său e consolidat, el se hrăneşte din forţele fizice care pier, din paloarea sa tot mai accentuată, pe care
o observă toţi cei din jurul lui Noailles, reprezentantul Franţei la Curtea din Viena, compătimindu-1 pe împărat,
scrie despre el, ca despre un om "al cărui corp era cu totul pornit spre istovire, al cărui sutlet pătimea şi mai
cumplit"40 . Împăratul istovit de boală şi de o muncă supraomenească, supus la presiuni tot mai mari din partea
consilierilor, a semnat la 28 ianuarie 1790 "Revocatio ordinatiorum", prin care şi-a revocat toate ordinele cu
excepţia celor referitoare la edictul de toleranţă religioasă şi desfiinţarea iobăgiei. Toate aceste premise subordonate
interesului statal şi dorinţei lui de dreptate, motivează mitul împăratului rebel în faţa ordinii sociale, motiv literar
pentru nenumăraţi poeţi şi scriitori.
Problemele de sănătate ale lui Iosif al II-lea nu puteau să rămână fără urmări în sensibilitatea colectivă
românească. La 1Ofebruarie 1790, episcopul românilor ortodocşi Gherasim Adamovici, printr-un ordin, îndemna
preoţimea română "să facă rugăciuni a trei zile după olaltă pentru împăratul". Tot preoţilor le revenea obligaţia să
îndemne pe norod "cu toţi din toată inima să se roage pentru însănătoşirea şi ajutorul înălţimii sale".

15
16

17
18
19

4
"

E. Dăianu, Vorbe bune, "Calendarul nostru pe anul 1919", Camlasu Mare, 1918, pp. 58-90.
1. Bianu, N. Hodoş, Bibliografia romR!Jească veche, Bucureşti, 191 O, tom II, p. 291.
Ibidem, p. 281.
Samuil Micu, Istoria şi lucrurile ~i întiimpliirile românilor, tomul al II-lea, pp.201-202.
Zenovie Păclişanu, Luptele politice ale românilor Mdeieni, Bucureşti, 1923, p. 4.
Ioan Lupaş, op. cit., p.l.
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Moartea împăratului la 20 februarie 1790 a avut un puternic impact în mentalitatea generală românească,
care văzuse în augustul împărat întruchipate personajul salvator şi justiţiar, îndelung aşteptat de o comunitate
opresată secular. Semnificativ în acest sens este mesajul trimis la 23 martie 1790 de episcop către preoţimea
românească din Ardeal, îndemnându-i ca în zilele 2, 3 şi 4 aprilie "să slujească sfânta liturghie şi parastasul, după
obicei, întru pomenirea de jale vrednicului nostru împărat întru Domnul răposat şi la fiecare biserică să se tragă
clopotele într-o zi trei ceasuri". 41
Durerea existentă în sensibilitatea colectivă românească contrasta izbitor cu cea existentă în Ungaria, unde
oficialităţile au ezitat să facă publică moartea împăratului, pentru a nu tulbura atmosfera de bucurie creată de
revocarea ordinelor sale. Pretutindeni au fost organizate mari sărbători şi lumea jubila de bucurie. Indiferenţa
manifestată cu acest prilej a atins cote nebănuite în Ungaria, încât până târziu în martie nu s-a dat nici o dispoziţie
cu privire la doliu! obişnuit în aceste cazuri, iar când aceasta totuşi a fost luată, cum afirmă un istoric sas, ''haine
negre s-au văzut, dar nu s-au văzut feţe posomorâte". 42
"Revocatio ordinationum" şi moartea împăratului i-au afectat în mod dureros pe românii ardeleni, care-şi
vedeau spulberate atât speranţele într-un statut social convenabil, cât şi pierderea ''prea-milostivului împărat'' ce
a observat mizeria şi nedreptatea popoarelor din cuprinsul monarhiei şi cu pasiune s-a străduit să le înlăture.
Imaginea mitică a împăratului va rămâne imaculată de-a lungul multor generaţii de români. Pentru a surprinde
imaginile plastice ce reflectă credinţa în împărat, vom urmări formulele prin care reprezentanţii românilor se
adresează către împărat şi către Viena: "Plângerile noastre care sub stăpânirea Augustei şi glorioasei Case de
Austria au fost mult uşurate, iar în timpul din urmă sub domnia divului şi prea dreptului nostru împărat, marele
Iosif' al II-lea au dispărut cu desăvârşire, au devenit azi iarăşi foarte grele. La moartea augustului împărat de
veşmcă pomenire Iosif cel Mare, Înalta Casă de Austria ne-a dat şcoli, seminarii, fundaţii şi donaţiuni. pe seama
ep1scopilor ne-a dat diplome, restricte şi rezoluţiuni privind la numirea românilor în oficii publice, astfel încât sub
domnia lui Iosif al II-lea au fost puşi pe picior de egalitate cu naţiunile celelalte."43
Textul de faţă este cel mai relevant document care atestă faptul că, deşi Iosif murise, mitul său a trecut din
ambianţa trecătoare, seculară în ambianţa spirituală eternă.
Momentul Supplex Libellus Valachorum este doar unul din nenumăratele momente când românii îşi vor
aminti de dovezile de bunătate şi de graţie datorate marelui binefăcător al românilor, împăratul Iosif al II-ea. În
percepţia lor împăratul este "acel fericit împărat de veşnică aducere aminte, prea dreptul principe, prea marele
nostru Iosif al II -lea, care a înţeles drepturile pure şi simple ale omului cât şi ale cetăţeanului, care a recunoscut
nedreptatea şi asuprirea, care a văzut cu ochii săi şi s-a convins pe deplin că naţiunea română este şi mult mai
numeroasă decât celelalte ale Provinciei, şi de cel mai mare folos în timp de pace ca şi în timp de război, a admis
ca românii să se bucure întru totul de aceleaşi drepturi şi beneficii, întocmai ca şi celelalte neamuri din principat. "44
Fidelitatea faţă de împărat şi dinastie, rezultat al unor experienţe trăite şi valoriticate la nivelul imaginarului
politic s-a datorat mai ales episodului mitic reprezentat de guvernarea luminată a celui care a fost Iosif al II-lea.
Mitul politic al "bunului împărat" la românii din Transilvania a avut o valoare terapeutică, semniticând o structură
mentală realizată în jurul împăraţilor habsburgici, a căror politică reformistă răspundea aşteptărilor aproape
mesianice ale populaţiei româneşti.
Se şti~, cu cât frica şi insecuritatea unei colectivităţi sunt mai intense, cu atât mai accentuată va fi tendinţa
de a se recurge la mit şi la ipostazele sale, cel mai adesea în mod conştient. Persoana împăratului Iosif al II-lea a
devenit astfel instanţa de apel ultimă pentru o "naţiune" cu statut marginal în regimul de stări şi care-şi va organiza,
în tl.mcţLe de aceasta, propria ideologie politică de emancipare. Întâlnirea dintre împărat şi supuşii săi români se

41

Ioan Lupaş, Contribu,tJi la istoria politică a romiÎnilor Mdeleni i'n secolul al XVIII-lea, în "Studii, conferin!e şi comunicări istorice",
!, pp. 330-331.
•: Zenovie Păclişanu, op.cit., p. 5.
43
Ibidem, p. 15.
oi' David Prodan, Supplex Libel/us Valachorum, Editura Ştiin!ifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 504.
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la acest nivel al imaginarului. Fiecare din cele două părţi recunoaşte în celălalt elementele ce-i lipsesc.
Pentru a realiza modernizarea şi unitormizarea imperiului, împăratul Iosif al II-lea are nevoie de români pentru a
"convinge" regimul de stări să adere la acest scop. La rândullor, românii au nevoie de împăratul "bun" pentru a
supravieţui în această situaţie dificilă ca naţiune marginală şi tolerată ca religie. Chiar dacă realitatea istorică a
atenuat din intensitate existenţa mitului, totuşi tendinţa ţăranului de a-l absolvi pe suveran de orice vină, convins
că stăpânullor era plin de intenţii bune faţă de persoana lor, va alimenta în continuare imaginarul social şi politic
al românilor din Transilvania.
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Românii ardeleni şi împăratul austriac.
Avatarurile mitului
"bunului împărat"- de la sfârşitul sec. al XVIII-lea la perioada postpaşoptistă
Mirela ANDREI

Istoria mentalităţilor colective îşi propune să studieze ceea ce se schimbă mai greu în curgerea timpului, îşi.
propune să analizeze, să înţeleagă şi să facă să înţeleagă un anumit număr de reacţii sentimente, atitudini comune
unei colectivităţi. Acest palier generos al istoriei a deschis o nouă direcţie istoriografică care pune în centrul
atenţ1ei nu individul sau evenimentul ci grupul, masa anonimă, mulţimile.
Un obiect de studiu incitant pentru istoricul mentalităţilor colective este mitul -mitologia - întrucât acesta
se apropie mai mult de domeniul sentimentului, al sensibilităţii şi, deci, este într-o măsură mult mai mare apanajul
iraţionalului şi al inconştientului, decât al raţiunii şi conştientului .Conţinutul mitului este fabulos pentru că el
creează o lume, alta decât cea a experienţei cotidiene, povestind evenimente excepţionale, a căror personaje sunt
fiinţe cu puteri şi atribute ieşite din comun. Această tendinţă de a fabula şi de a construi o lume iluzorie mai bună
decât în realitate vine tocmai din acea particularitate specifică sensibilităţii umane de a fugi de prezentul ce o
deprimă şi de a trăi în trecut din care păstrează, de obicei, doar impresiile favorabile, sau în viitor sperând că
acestea să îi rezerve surprize plăcute. Mitul rămâne mit numai atâta timp cât este recunoscut caracterul sacru al
evenimentului sau eroului în jurul căruia s-a închegat.
Pe lângă substanţa lui imaginară şi fantastică mitul conţine întotdeauna şi un substrat real pentru că pleacă
de la un fapt şi un conţinut real, este "o reflectare şi o proiectare a acţiunilor vieţii reale" 1 şi "povesteşte o istoric
sacră" ··în sensul de adevărată, relatează un eveniment care a avut loc, vorbeşte doar despre "ceea ce s-a întâmplat
realmente şi despre ceva ce s-a întâmplat pe deplin" 2.
Mitul "forma prin excelenţă a gândirii colective" 3 îl întâlnim cu precădere la nivelul societăţilor tradiţionale
dominate de o gândire colectivă, în care indivizii nu au un sistem propriu de gândire, de percepere a lumii
înconjurătoare, nu şi-au construit, încă, concepte conştiente şi logice. Într-un asemenea cadru apariţia sau
''inventarea" unui mit este un lucru cât se poate de firesc. Ceea ce nu înseamnă că societăţile modeme nu cunosc
şi ele mituri.
Lumea are mereu nevoie de mituri, simte necesitatea de a se hrăni cu visuri colective atâta doar ca lumea
modemă a împins destul de departe desacralizarea vieţii şi universului realizând "un proces de dizolvare semantică
şi extindere nefirească a sensurilor termenului de mit, atributul de mit putând ti aşezat lângă orice fapt de cultură" 4 .
Se vorbeşte, astfel, de mitul automobilului, al săpunului, al fotbalului, al societăţii de consum, mitul Superman,
mitul Bermudelor etc., ceea ce nu poate ti decât o ridicolă exagerare, pentru că, de exemplu, între termenul de mit
care este o abstracţie şi automobil, lucrul concret, nu poate exista nici o filiaţie reală. Putem spune doar că "noutatea
lumii moderne se traduce prin revalorizarea la nivel profan a vechilor valori sacre" 5.

' C.I. Gulian, Mit şi cultură, Editura Politică Bucureşti, 1968, pag 143.
M. Eliade, Aspecte ale mitului, Editura Univers, Bucureşti, 1978, pag 6.
1
ldem, Eseuri: Mituri,vise, mistere, Editura Ştiin!ificii, Bucureşti,l991, pag 122.
4
Mihai Coman, Milos şiEpos, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985, pag.49.
5

Mircea Eliade, Eseuri. .. , pag.130.
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Într-o încercare de definire a mitului am putea porni de la afirmaţia că aproape toţi specialiştii domeniului
susţin că a formula o definiţie unitară şi general acceptată a mitului e aproape imposibiW, deoarece avem de a
face cu o realitate complexă, iar mai apoi cu o paletă largă de tipuri de mituri de la miturile antichităţii până la cele
ale "lumii noi" sau cele medievale şi până la a considera drept mituri unele ope~ literare precum Faust, Hamlet,
Don Juan sau chiar obiecte concrete. Totuşi una dintre cele mai pertinente definiţii ale mitului o găsim la unul
dintre remarcabilii specialişti în mitologie, M. Eliade care spune că "mitul este o realitate culturală extrem de
complexă care poate fi abordată şi interpretată din perspective multiple şi complementare" 7 şi că el povesteşte o
"istorie sacră'' şi fapte exemplare a căror protagonişti nu pot fi decât eroi cu calităţi deosebite. Realitatea mitică
este un teren foarte alunecos care nu se lasă prinsă în cadrul unei analize şi în consecinţă a unor definiţii riguroase,
neputând fi surprinsă niciodată, în totalitatea aspectelor sale. Doar cel care trăieşte mitul prin propria-i sensibilitate
poate pnnde realitatea profundă a mitului; văzut din exterior el tinde să se golească de conţinutul său emoţional.
În istoria europeană a timpurilor moderne există unele mituri şi mitologii politice precum: denunţarea unei
conspiraţii malefice8, credinţa într-o vârstă de aur pierdută, credinţa paradisului viitor sau a unei revoluţii eliberatoare
sau restauratoare, mitul progresului- foarte la modă la sfarşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
- mitul socialismului, cultul leaderului charismatic sau credinţa într-un erou salvator9 etc. Unul dintre miturile
politice cel mai des vehiculate este cel al eroului salvator, care apare în gândirea populară ca eroul chemat să
elibereze sau să restaureze o anumită situaţie, în forma sa legală anterioară. Este cel care face să dea înapoi forţele
răului, e asociat întotdeauna cu simbolul luminii, este chemat să restaureze o ordine dereglată, să rezolve un
deziderat colectiv de mare amploare.
Pentru românii din Ardeal- ca de altfel pentru naţionalităţile din întreaga monahie austriacă- împăratul a
fost investit în unele cazuri cu acest statut de salvator, a fost perceput şi invocat drept potenţialul mântuitor al
românilor din starea politică şi socială mizerabilă în care se zbăteau; cel care ar ti putut înclina balanţa puterii în
favoarea românilor. Însăşi credinţa în "bunul împărat" are valoare salvatoare prin faptul că reprezintă speranţa
românilor în îndreptarea situaţiei lor, în triumful binelui asupra răului şi a adevărului asupra minciunii, este năd~jdea
care- în multe situaţii - le dă puterea de a trăi şi de a se lupta cu vitregia sorţii.
În încercarea de a reconstitui această realitate istorică: credinţa în "bunul împărat" se impune clarificarea
câtorva probleme: limitele acesteia - când şi cum a luat naştere, când şi în ce context dispare? - modul în care s-a
manifestat de-a lungul existenţei sale. Paratrazâdu-1 pe G. Cocchiara --un mare folclorist de origine italiană -care
spunea că "înainte de a ti fost descoperit sălbaticul a fost mai întâi inventat" 10 de către oamenii secolelor XVI-XVIII
în conformitate cu preocupările lor morale, politice şi sociale, am putea afirma prin analogie că mitul "bunului
împărat"- în cazul nostru - a fost inventat la sfârşitul secolului al XVIII-lea începutul secolului al XIX-lea ca un
răspuns la speranţele şi intreprinderile politice ale românilor în vederea obţinerii unor drepturi care li se cuveneau
şi care au fost încălcate de nobilimea maghiară în decursul timpului.
Limitele sale nu se pot stabili însă cu precizie pentru că nu s-a putut stabilii momentul zero în naşterea nici
unui mit, precum nu s-a putut fixa nici data limită a dispariţiei unui mit. El nu se poate ivi dintr-odată, naşterea sa
este o transformare prin care datele preexistente sunt remodelate şi resemniticate în funcţie de tensiunile sociale
ale unei epoci. La români găsim un fond preexistent predispus formării credinţei într-un suveran bun în sensul de
erou at1at "într-o permanentă stare de tensiune creatoare de bunuri şi valori cultural-istorice care ating sublimitatea
şi provoacă admiraţia oamenilor" 11 •

6

Există deja aproximativ 500 de defrniţii ale mitului, dar nici una nu a reuşit să definească mitul într-un mod unitar şi pe deplin
acceptat de toţi specialiştii domeniului. Vezi: V. Kernbach, Dic,tionM de mitologic generalii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti,l989.

7

M. Eliade. Aspecte... , pag.l4.
s Există în penuanenţă ideea unui complot universal care crează un climat de suspiciune şi teamă.
9
Raoul Girardet, Mytes el mythologies politiques, Editura du Seu il, Paris, 1986, pag.l5.
10
M. Eliade, Eseuri... , pag. 140.
11
Remulus Vulcănescu, Mitologia românii, Editura Academia R.S.R., Bucureşti, 1985, pag.576.
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Un astfel de fond există din cele mai vechi timpuri, format probabil odată cu apariţia împăratului Traian în
viaţa şi istoria poporului dac. Cu toate că a cotropit în două războaie pământul dac, paciticând pe daci prin
amestec de sânge, transformând Dacia în provincie romană, el a rămas în conştiinţa etnică a daca-romanilor un
erou istoric mitizat pentru faptele sale de cultură prin care i-a promovat pe aceştia în rândul popoarelor antice cu
o cultură şi o civilizaţie elevată 12 • Putem înţelege astfel ce efect avea pentru românii aflaţi sub stăpânirea habsburgică
raptul că erau supuşii unui împărat roman chiar dacă de origine germană. Această înclinaţie spre sentimente
proimperiale nu s-a pierdut în decursul timpului, românii văzând în împăraţii bizantini continuatorii celor romani
şi totodată reprezentaţii supremi ai creştinismului ortodox, manifestând faţă de aceştia o veneraţie, chiar dacă de
la o oarecare distanţă.
La conturarea credinţei în monarhia austriacă contribuie, pe lângă toate acestea, şi concepţia creştină a
românilor despre stăpânire, putere, care reprezintă pentru ei expresia voinţei divine- deţinătorul acesteia tiind
mandatarul graţiei divine - în numele căreia împăratul emite porunci şi legi şi împarte dreptatea. Din acest
mod de a vedea lucrurile provine şi atitudinea paşnică vizavi de monarhie, ridicarea împotriva voinţei şi legilor
împărăteşti tiind considerată primejdioasă şi riscantă, fără nici o legitimare pentru că legitimarea nu poate veni
decât dinspre împărat, locţiitorullui Dumnezeu pe pământ. Această concepţie a funcţionat la toate popoarele
din Europa centrală şi răsăriteană întrucât toate mişcările din această zonă "nu au un conţinut antimonarhic
chiar dacă unele prezintă efecte dizolvante pentru cadrul politico-statal existent" 13 . Aura mistică care îl înconjoară
pc suveran, caracterul charismatic desprins din ungerea cu mirul sfânt fac din persoana monarhului o persoană
sacră ŞI intangibilă.

Am menţionat deja, că orice mit conţine un sâmbure de real, că pleacă de la !'apte şi evenimente adevărate.
Vom încerca să arătăm, în sensul acestei idei, că mitul bunului suveran austriac porneşte de la fapte concrelistonce care sunt sintetizate în reformismul tereziano-iosefinist. Iată, deci, că peste fondul românesc preexistent
şi predispus credinţei în bunătatea şi buna intenţionalitate monarhică se suprapune politica luminată a împărătesei
Maria Tereza şi a tiului său Iosif al II-lea.
Metodele prin care s-a intervenit asupra conştiinţei românilor în vederea cultivării patriotismului dinastie
au fost diverse: de la şcoală, biserică până la armată, administraţie, încercarea de reglementare a raporturilor
dintre iobagi şi nobilime 14 •
Demn de remarcat, în procesul de activare a credinţei în "bunul monarh" este şi faptul că Iosif al II-lea pe
lângă interesul real faţă de soarta supuşilor săi manifestat în timpul celor trei călătorii de informare în Banat şi
Transilvania i-a recunoscut pc români drept urmaşi ai vechilor romani, tocmai în perioada în care aceştia începuseră
să devină conştienţi de originea lor.
Este bine cunoscut faptul că în acea perioadă împăraţii Austriei purtau, încă titlul de "împărat roman'', iar
Iosif al II-lea a accentuat nobleţea acestuia atirmând că era mândru de a avea supuşi români, care erau de origine
latină, acest lucru tiind dovedit în primul rând prin limba pe care o vorbeau - limba română - o limbă romanică, şi
că datorită lor se considera realmente împărat roman. Atitudinea celor doi împăraţi, mai sus menţionaţi, de vădită
apropiere şi înţelegere a problemelor supuşilor lor, politica austriacă de încurajare şi ridicare a elemenn1lui românesc
din Imperiu în paralel cu tactica politică de limitare a puterii nobilimii a cărei existenţă era justificată doar de
drepturile de moştenire vor contribui la naşterea credinţei în "bunul împărat", a patriotismului dinastie atât la
nivelul mentalului popular cât şi la cel al elitei laice şi ecleziastice.
De altfel măsurile luate urmăreau nu în ultimul rând cooptarea şi colaborarea inteligenţei româneşti,
stăpânirea fiind convinsă de necesitatea câştigării simpatiei şi încrederii acesteia. Însuşi Iosif al II -lea era conştient

11
13
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Ibidem, pag.587.
Iosif Wolf, Răscoala din Boemia (1775) fi Răscoala lui Horea. Studiu compllTal, în Riiscoalalui Horea 1784, Stud1i şi interpretiiri
~~·torice, coordonatori N. Edroiu şi P. Teodor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989, pag.184.
T. Nicoară, Transilvllflialalnceputurile timpurilor moderne (1680-1800), Editura Presa universitară clujeană, 1997; vezi capitolul
IX: Mitul "bunului împărat" în sensibilitatea românească, pag. 339-396.
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de acest lucru, spunând într-un ordin al său, că de români nu se poate apropia nimeni fără a fi câştigat încrederea
fruntaşilor cărora ei li se supun şi le dau ascultare necondiţionat 15 .
Cert este că scopul politicii imperiale a fost atins. Patriotismul dinastie n-a fost o utopie ci o realitate care
a luat naştere şi a funcţionat la nivelul elitei. David Prodan vorbeşte despre loialitatea intelectualilor faţă de
dinastie şi despre resorturile intime ce au declanşat un asemenea sentiment în termenii următori: ''Despre el
(împăratul) intelectualitatea românească nu vorbeşte decât ca despre cel mai mare binefăcător al naţiunii române.
Numai el i-a cunoscut suferinţele şi i-a căutat tămăduirea, numai el a aşezat-o în rândul cetăţenilor patriei" 16 . În
plus, trebuie luat în considerare faptul că această elită a devenit în decursul timpului produsul educaţiei vieneze şi,
într-un anume mod, am spune noi, indirect, a ajuns să tie instrumentul politicii de stat austriece, mai ales atâta
timp cât nu a intrat în contact şi nu s-a contaminat cu ideile înaintate ale vremii, ce începeau a se propaga dinspre
Franţa spre celelalte ţări europene.
Într-o încercare de clarificare a problemei privind naşterea mitului "bunului împărat" putem afirma că se
prefigurează în timpul vieţii împărătesei Maria Tereza prinde consistenţa în timpul lui Iosif al II-lea, dar se manifestă
cu putere doar după moartea acesteia. Susţinem această afirmaţie în baza faptului că mitul se naşte din caracterul
de primordialitate şi exemplaritate a unui eveniment şi are semnificaţia unei revanşări asupra realităţilor
contemporane. În cazul nostru momentul exemplar îl constituie epoca de glorie a lui Iosif al II-lea, iar realităţile
contemporane sunt cele din perioada imediat următoare domniei sale în care Uimaşii săi se dovedesc doar imitatori
ai unui arhetip --modelul oferit de Iosifia II-lea, realităţi cu atât mai puţin dorite şi din cauza greutăţilor întâmpinate
în contextul războaielor napoloniene. În această situaţie încercarea de evadare din aceste realităţi şi de reîntoarcere
la ''vârsta de aur" pe care naţia română a cunoscut-o în timpul lui Iosif al II-lea apare ca un lucru Jiresc, iar
apelurile dese la binefacerile obţinute în timpul acestui împărat vor determina nostalgii vizavi de vremurile ioseline,
ceea ce în timp va duce la crearea în conştiinţa românească a credinţei în "bunul monarh".
Naşterea acestui mit este şi o consecinţă a războaielor napoleoniene când ţăranul român dar şi cel ceh,
sârb, croat, etc. - şi împăratul luptă împreună împotriva unui pericol comun ce părea a le ameninţa existenţa la un
moment dat: Napoleon Bonaparte. Mitul apare în toată lumina sa începând cu acest moment în care există această
prim~jdie comună, conştientizată în acelaşi sens de ambele părţi, ceea ce determină o uniune şi o solidaritate, mai
ales din punct de vedere militar, între ţărani şi împărat, cel puţin la fel de puternică ca şi cea determinată de
înfăptuirea reformelor. Primejdia uneşte şi realizează o comuniune sinceră, profundă şi trainică. Amintim că în
încercarea de a stabili, cu titlul arbitrar şi provizoriu, momentul naşterii mitului habsburgic, Claudio Magris dă
drept dată anul de graţie 1806, în care Francisc al II-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman de naţiune germană
a devenit Francisc I de Austria 17 .
Mitul "bunului împărat" la românii din Ardeal este o realitate istorică şi prezintă o evidentă continuitate
pentru întreg secolul XIX - cu momente variate de intensitate, astfel considerăm potrivită compararea sa cu forma
unei spirale care cuprinde perioade de manifestare !atentă (1815-1847, 1866-1892) sau chiar un recul (1849-1851 ),
dar şi de manifestare reală şi deplină (de pildă cea din timpul din războaielor napoleoniene sau momentul 18481849 şi chiar anii absolutismului).
La metodele subtile şi diverse utilizate de către monarhia austriacă pentru a construi şi întreţine credinţa în
"bunul suveran", care se pliază pe un fond mental predispus la aceasta se adaugă abilitatea şi înţelepciunea
austriecilor de a ştii să facă din dictonul "divide et impera" un principiu politic al cărui substanţă constă în a
învrăjbi naţiunile din Imperiu una împotriva alteia, în cazul nostru , amplificarea maghiarismului, pericol iminent
ce ameninţa tiinţa etnică românească, prin aceasta metodă făcând posibilă transformarea p~porului român într-un
"instrumentum regni" pe care I-au utilizat ca element de contrapondere la pretenţiile sau acţiunile "rebele" ale
ungurilor în momente de criză pentru imperiu.
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I. Slavici, Românii din Ardeal, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1911, pag. 71.
O. Prodan, Supplex LibellusValachorum, Bucureşti, 1984, pag. 244.
Claudio Magris, Il mito habsburgica ne/la Jetteratura austriaca moderna, Giulio Einandi Editora, Torino, 1982.
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Un episod ilustrativ în acest sens este şi războiul civil desf'aşurat în anii 1848-1849 în graniţele monarhiei
austriece, când revoluţionarii unguri au periclitat serios integritatea coroanei imperiale, moment de reactivare a
mitului "bunului împărat" la nivelul mentalului colectiv românesc, de manifestare plenară a acestuia 18 • Atâta timp
cât maghiarii, ultimii rebeli de la 1848, rezistând forţelor reacţiunii rămâneau o primejdie serioasă, austriecii au
întâmpinat cu bucurie ajutorul "credincioasei", "curajoasei" naţii române. Pe de altă parte, românii, prin intermediul
elitei lor laice şi eclesiaste, excepţie făcând bănăţenii, în ciuda simpatiei pentru liberalismul economic şi politic al
revoluţiei democratice europene promovat, cu anumite limite, de către revoluţionarii maghiari au ales calea
colaborării diplomatice şi militare cu Casa de Habsburg împotriva duşmanului comun care, pentru unii, primejduia
integritatea teritorială, iar pentru alţii, fiinţa şi existenţa naţională. Motivaţia etniei române a fost dublată şi de
speranţa că, în urma unei noi dovezi de loialitate faţă de dinastie, va obţine satisfacerea aspiraţiilor de unitate
naţională şi autonomie în cadrul unei Austrii liberale şi federalizate pe criterii etnice.
Evenimentele vor demonstra însă, încă o dată românilor că monarhia, odată ce şi-a atins ţelurile, şi-a
asigurat liniştea şi pacea în interior, uită sacrificiile acestora şi promisiunile tăcute în momente de criză. De~i
revoluţia reprezintă pe de o parte, un exemplu viu al funcţionării patriotismului dinastie, pe de altă parte, în
contextul conştientizării identităţii de sine, apare, măcar la nivelul conştiinţei elitei, dacă nu cumva şi la nivelul
mentalului colectiv românesc, spre sfârşitul evenimentelor din anii 1848-1849, un prim semnal de alarmă, de
îndoială vizavi de buna intenţionalitate monarhică.
Dacă modul de gândire şi de simţire la nivelul conştiinţei populare este mai greu de prins între anumite
tipare şi de definit cu precizie, în schimb al elitei poate fi accesibil prin inte1mediul ideilor expnmate în operele
scrise. Aşadar, putem stabili că la nivelul elitei româneşti din Ardeal un anume patriotism dinastie observ abil atât
din acţiunile desfăşurate, cât şi din declaraţiile făcute, dar în aceeaşi măsură se poate sesiza şi un anume pragmatism
politic, născut din conştiinţa naţională care de acum va rămâne o linie de conduită politică a acesteia.
Pragmatismul politic determină o înţelegere diferită a modului de abordare a raporturilor cu puterea în
rândurile membrilor elitei româneşti. În acest sens, la nivelul conducătorilor politici, se conturează două orientări:
una a tradiţionaliştilor 19 , formată în special din clerici, în tnmte cu Andrei Şaguna, care preferă căi şi formule de
adresare mai reverenţioase şi care se pronunţă pentru o rezolvare legală, paşnică, chiar dacă mai lentă, a problemelor
româneşti ŞI alta formată din tineri intelectuali de factură laică, în special jurişti, avându-1 drept lider pc Simion
Hărnuţiu, care se remarcă printr-un accentuat combativism şi militantism.
Un prim moment ce marchează aceasta diferenţiere este semnalat cu ocazia întocmirii celui de-al doilea
memoriu către împărat de către delegaţia românească trimisă de Consiliul Naţional Român la Viena în iunie 1848
pentru a înmâna acestuia doleanţele româneşti. Un alt moment de încordare a relaţiilor dintre reprezentanţii români
apare cu pril~jul înaintării memoriului din 25 februarie 1849. Şaguna face cunoscute C.N.R.-ului neînţelegerile
ivite între membrii delegaţiei, iar acest veritabil for conducător românesc al vremii îl roagă pe episcopul ortodox
să facă uz de influenta sa personalitate în vederea păstrării unităţii tuturor "cugetelor" şi a tuturor ''lucrărilor"
către unul şi acelaşi scop al fericirii naţionale, dinaintea căruia trebuie să se ascundă "toate pasiunile, toate interesele
private şi toate opiniunile" pentru "triumful cauzei naţionale" 20 .
Fruntaşii români vor depăşi momentele de criză şi vor reuşi, punând înaintea tuturor lucrurilor interesul
naţional, propăşirea naţiei, să menţină unitatea de acţiune în lupta comună pentru obţinerea drepturilor naţionale
pe cale legală şi petiţională, de altfel firească şi necesară în condiţiile promulgării Constituţiei democratice din
4 martie 1849 .

M. Andrei, At>pecte privind mitul "bunului IÎnpiirnt "în sensibilitatea colectivă românească din AJ·dealla 1848, în voi. 1: Jdentitatt·
şi alteritate, Editura Banatica, Resiţa, 1996, pag.79-89.
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Liviu Maior, Memor1111du/, filosofia politico-istorică a petifionalismului românesc, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987, pag. 106.
~o N. Popea, Arhiepiscopul şi mitropolitul Andrei; baron de Şnguna, tomul 1, Sibiu, 1889, pag. 242
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În linii generale petiţionalismul acestei perioade reprezintă o continuare într-un plan superior al celui
din sec al XVIII -lea21 , saltul calitativ putând ti constatat în îmbogăţirea registrului revendicativ cu dezideratul
unirii tuturor românilor din cadrul coroanei imperiale într-un singur corp politic autonom şi în faptul că petiţiile
perioadei au o legitimare populară, un real caracter naţional, tiind susţinute moral şi material de întreaga naţiune
română, ele nemaifiind doar produsul singular al intelighenţiei româneşti. Legitimitatea este întărită şi prin suportul
argumentativ care se îmbogăţeşte cu lait-motivulloialismului românesc -exagerat uneori în sensul determinării
unei decizii împărăteşti favorabile cauzei româneşti -demonstrat cu prisosinţa în evenimentele ce se desfăşoară
încă pe teritoriul monarhiei.
Analizând conţinutul memoriilor ce aparţin "erei constituţionale" putem sesiza două atitudini ale
elitei româneşti, pe de o parte înscrierea pe linia ataşamentului şi a încrederii în monarhie : ·'Maiestate! Naţiunea
română din marele principat al Ardealului, din Banat, din părţile vecine ale Ungariei şi din Bucovina [... J a
fost pururea cu cea mai neclintită credinţă şi alipire către augusta casă austriacă, de când ţările acestea au avut
fericirea a veni puse sub stăpânirea blândă a Austriei" 22 , iar pe de altă parte se poate sesiza manifestarea
primelor nemulţumiri determinate de tărăgănarea împlinirii promisiunilor "predicate de la înălţimile tronului
Maiestăţii Tale" 23 .
Un prim semn de întrebare vizavi de sinceritatea intenţiilor bune ale împăratului. de care depindea
soarta românilor ardeleni, se întrezăreşte cu ocazia înmânării memoriului din februarie 1849 care avea rolul de a
preceda legiferarea Constituţiei, tocmai pentru a reîmprospăta memoria cercurilor conducătoare imperiale cu
nevoile şi dezideratele naţiei române. Cu toate acestea Constituţia, deşi cuprinde prevederi speciale pentru saşi,
sârbi nu ia serios în discuţie problemele româneşti, acestea considerându-se rezolvate prin dispoziţiile constituţionale
privind egala îndreptăţire a tuturor naţionalităţilor din monarhie. Este un moment de dezamăgire reală a aşteptărilor
româneşti şi acest sentiment se va agrava ulterior când cererile reînnoite prin intermediul unei adevărate campanii
petiţionale ( 12 martie, 23 martie, 15 aprilie, 26 aprilie, 26 mai etc. din 1849) vor ti în continuare ignorate .
În toate petiţiile accentul cade pe importanţa pe care românii o acordă cuvântului împărătesc care pentru
ei are o reală şi sfântă valoare. Reiese din diferitele formulări că este de neconceput ca onestul şi justiţiarul
monarh să nu-şi respecte angajamentul asumat şi, în subsidiar, se lasă a se înţelege dezamăgirea ce ar produce-o
neîndeplinirea promisiunilor: "n-ar fi nimic mai trist şi mai de desperat pentru această naţiune greu cercată decât
refuzarea împlinirii dorinţelor celor mai fierbinţi despre care e convinsă că sunt drepte şi corespunzătoare
timpului" 24 .
În memoriul înmânat împăratului la 12 martie 1849 stilul de adresare este sincer, cordial şi direct, dar
pune totodată sub semnul întrebării corectitudinea hotărârii împărăteşti exprimată prin Constituţie: "Maiestate!
Naţiunea Română, din îndelungatele ei încercări, este convinsă căci ea numai de la drepţii împăraţi ai Austriei are
să aştepte drept şi dreptate [... ]. Cu toate acestea, după Constituţiunea ce ai dat Maiestatea Ta, cu scop şi îngrijire
de a ferici părinteşte milioanele de cetăţeni austrieci, s-a îngreunat unirea" 2\ în sensul că principala revendicare
românească a fost ignorată.
Seria memoriilor către împărat continuă cu "Petiţia naţiunilor unite" (a românilor, slovacilor, slavilor de
sud) care atrage atenţia monarhului asupra faptului că "inimile credincioase" ale popoarelor "fidele Austriei au
fost cuprinse de trică" 26 , urmată de un memoriu al bănăţenilor (prin Petru Mocioni, Petru Cermena şi Ioan Dobran)
din 26 mai care readuce pe tapet punctele petiţiei din februarie, semnalând în acelaşi timp omisiunile Constituţiei
din martie referitoare la situaţia românilor, act în care "nu li se pomeneşte nici numele, şi ei, în urmarea acelei

Keith Hitchins, Conştiin,ta na,tională şi ac,tiune politică la românii din Trflllsilvflllia (1700-1868 ), Cluj-Napoca, 1992, pag.
" T. V. Pacatianu, Cartea de aur, voi. 1, ed. A 11-a, Sibiu, 1904, pag. 519.
3
' Ibidem, pag 522.
=• Ibidem, pag. S41 .
'; Ibidem, pag. S41.
6
' Ibidem, pag.582-583.
'

1
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Constituţiuni, rămânând şi

de aci înainte

subordonaţi

maghiarilor a căror

ură

au atras-o asupra lor prin luptele

pentru tronul Măriei Sale" •
În cele din urmă Împăratul "se îndură" a-i "ferici" pe români cu un răspuns care pare a spune totul, dar de
fapt nu spune nimic. Suveranul asigură poporul român de mulţumirea pe care o are faţă de faptele de credinţă şi
supunere a acestuia pentru persoana sa, îi compătimeşte soarta greu încercată pentru apărarea tronului, pentru
care merită "întreaga gratitudine" şi îi asigură pe deputaţii români şi pe conaţionalii lor că noua constituţie
''garantează românilor asemenea drepturi şi asemenea valoare ca tuturor celorlalte popoare din împărăţia mea" 28 .
În 18 iulie 1849 o nouă delegaţie românească, de data aceasta în frunte cu Simion Bărnuţiu, aşterne la
picioarele tronului austriac un nou memoriu, motivându-şi demersurile insistente prin importanţa timpului istoric
pe carc-1 trăiesc şi prin dreptul câştigat de naţiunea română- cu preţul atâtor jertfe în timpul războiului civil- de
a culege roadele schimbării, dorite democratice. Asigurările cercurilor aulice sunt din nou optimiste, atât împăratul
cât ŞI miniştri săi recomandă românilor încredere şi răbdare şi fac din nou românilor promisiuni amăgitoare.
În ciuda deziluziei provocate de atitudinea monarhului, românii continuă demersurile în vederea rezolvării
situaţiei lor politice. În septembrie 1849 delegaţia ro;:nânească se intoarce acasă de la Viena tără a fi obţinut
împlinirea aspiraţiilor naţionale, dar în perioada următoare, cu aceeaşi vehemenţă, seria petiţiilor româneşti este
reluată. Deşi termenii folosiţi sunt la fel de reverenţioşi, modul de abordare a puterii este acum mai tranşant:
"Românii, bazaţi pe credinţa lor, dovedită prin numeroase jertfe, şi bazaţi pe prea în alta graţie a Maiestăţii Voastre,
s-au aşteptat la mai multă bunăvoinţă, la o soluţionare favorabilă a soartei lor, în sensul unirii într-un singur corp
naţional, dar nicidecum nu s-au gândit la o şi mai adâncă fărămiţare a naţiunii române" 29 .
Românii ardeleni, şi în special elita mai receptivă la subtilităţile politice, încearcă acum sentimentul amar
al trădării, al uitării şi nerăsplătirii jertfelor tăcute în slujba monarhiei, dar până în momentul revocării actului
legislativ din martie 1849, ei refuză să accepte cât de mult au fost înşelaţi în aşteptările şi speranţele lor de
pretinsul "bun monarh". Ne putem explica astfel continuarea apelurilor către împărat, din a căror conţinut se
desprinde încă o vagă speranţă pentru îndreptarea stărilor sociale şi politice30 .
Refuzul sistematic al Vienei de a satisface dezideratele româneşti, precum şi trecerea la aplicarea în planul
organizăiii administrative a Constituţiei care îi dezavantaja pe români, au dus la o schimbare de atitudine a elitei
româneşti faţă de Viena şi casa austriacă, caracterizată prin acţiunea de frondă a liderilor români cum ar li refuzul
lui Avram Iancu, Alexandru Papiu-Ilarian de a primi d: ~oraţiile acordate de împărat pentru meritele lor în timpul
războiului civil.
Iată, cum îşi argumentează refuzul revoluţionarul Alexandru Papiu Ilarian:
"Noi ne am bătut şi ne am vărsat sângele pentru împăratul, şi pentru drepturile naţiunei, iar nu pentru stele
şi manete. Acum vedem că dacă tronul este întărit prin sângele a lua vreo 40.000 de români ucişi, şi prefacerea în
cenuşie a vreo 300 de sate, dar cu toate acestea naţiunea încă geme tot sub vechea tiranie şi se atlă acum într-o
stare cu mult mai mizerabilă decât înainte de 1848"31 •
Treptat la nivelul conducătorilor români se instaurează sentimentul de neîncredere faţă de împărat şi se fac
auzite tot mai multe voci care vorbesc despre "ingratitudinea monarhică", concretizată evident în tergiversarea şi,
în cele din urmă, nerespectarea promisiunilor făcute, nerecunoştinţa faţă de credinţa şi sacrificiile materiale şi
27

27

~~
29

10

31

Ibidem, pag.593-594.
Ibidem, pag.595.
Vasile Netea, Lupta româmlor din Trllllsilvllllia pentru libertatea naţională (1 848-1881), Bucureşti, 1974, pag. 48. La 26 noiembne
1849 o nouă delegaţie românească porneşte din Banat ducâJ,J o petiţie, purtând 600 semnături în care se protestează împotriva
Patentei Imperiale din 18 noiembrie, potrivit căreia Banatul era împărţit în Voievodina sârbească şi Banatul timişan fării a ţine cont
de poziţia compactă şi dominantă a românilor.
Poate fi vorba, de exemplu, de petiţia comună a orădenilor şi arădenilor din 10 ianuarie 1850, care reprezintă o sinteză a memoriilor
din 1848-1849.
Keith Hit chios, Ortodoxie şi naţionalitate, Andrei Şaguna şi romiÎnii din Tl'llllsilvllllia 1846-1873, Bucureşti 1995, pag.11 O.
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umane ale românilor, care deşi s-au pus trup şi suflet cauzei împărăteşti au fost recompensaţi prin aplicare unui
tratament cuvenit răsculaţilor.
Promisiunea făcută de Franz Joseph, odată cu venirea sa la domnie, că va ti călăuzit de principiul
autodeterminării popoarelor în noua alcătuire a monarhiei, promisiune de care românii şi-au legat zadarnic
speranţele, a rămas doar o iluzie, făcându-i pe aceştia să-şi piardă încrederea, cel puţin pentru o perioadă, în
ajutorul străinilor. Purtarea austriecilor a descurajat nu numai elita ci şi poporul de rând, care a început să
conştientizeze că eforturile i-au tost în van, şi că împăratul, prin încălcarea cuvântului dat, s-a dovedit un "mincinos"
şi un nerecunoscător. Starea de dezamăgire resimţită la nivelul mentalului popular are diverse surse: nerăsplătirea
faptelor româneşti, dezarmarea populaţiei imediat după încetm-ea ostilităţilor militare, tratamentul dur, aproape
duşmănos arătat de Klam-Gallas, urmaşul lui Puchner, urmărirea, anchetarea şi chiar arestarea liderilor de la
1848.
Sentimentul de neîncredere cuprinde, de acum, şi masa largă a oamenilor de rând, în acest sens este interesant
de urmărit reacţia poporului cu prilejul incidentului din 15 decembrie 1848 în târgui de la Halmagiu: "de fapt m-au
prins soldaţii în Halmagiu - mărturiseşte Avram Iancu -, dar am fost îndată eliberat. Fui dus la comandatul de
acolo, care însă nu ştia nimic de arestare şi care mă rugă să aduc aceasta la cunoştinţa poporului. Am făcut-o.
Atunci am fost rugat să aclamez pe Maiestatea Sa Împăratul. Eu am strigat tare: Să trăiască Împăratul Francisc
Iosif. Dar poporul a rămas mut. Nimeni n-a repetat strigă~ul meu" 32 •
Se poate constata, mai ales, în urma anulării CoL~tituţiei şi revenirea la un regim politic de tip absolutist un
început al distanţării de "bunul împărat", o anumită neîncredere - din ce în ce mai vizibilă la toate nivelele
societăţii româneşti - în buna intenţionalitate a acestuia şi în justeţea acţiunilor sale. Niciodată credinţa în "bunul
împărat" nu va mai fi atât de puternică, de necondinţionată şi sinceră ca la 1848. Neonorarea promisiunilor
împărăteşti va fi una dintre premisele începutului de destructurare a mitului. La aceasta se adaugă, nu în ultimul
rând, conştientizarea, în timpul desfăşurării războiului civil, apartenenţei şi solidarităţii la naţiunea română- ceea
ce duce la apariţia altor mituri, naţionale, cum este, de exemplu, mitul eroului Avram Iancu - care vor pune în
umbră din ce în ce mai mult, fără a-l face să dispară, mitul "bunului monarh".

12

Florian Dudaş, Avram fllllcu în trad~tia poporului român, Tiru;~oara, 1989, pag.l89.
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Satul şi formarea intelectualitălii româneşti
din
Transilvania în epoca modernă. Cazul comitatului Bistrila-N ăsăud
Cornel SIGMIREAN

În epoca modernă, procesul de tranziţie a structurilor socio-profesionale de la modelul agrar (sau cvasiagrar)
spre unul agrar-industrial a fost indiscutabil în mare parte şi rezultatul impactului şcolarizării, a instruirii superioare,
universitare şi promovării categoriilor intelectuale specifice noii societăţi. Un proces general european, la care
societatea românească din Transilvania s-a racordat începând cu secolul al XVIII-lea prin formarea primelor
generaţii de intelectuali români instruiţi în gimnaziile din Transilvania şi la colegiile şi universităţile de la Trnava,
Viena, Roma, Lemberg, Trenein, Esztergom, Pesta, Karlowitz, Kiev ş.a.
Declanşat în secolul al XVIII-lea, acest proces va cunoaşte noi dimensiuni în secolul al XIX-lea prin
capacitatea lumii rurale, a societăţii româneşti, la acel eto; al instruirii atât de caracteristic în cazul naţiunilor din
Europa Centrală, de care se legau în mare parte speranţde de emancipare culturală, socială şi politică a românilor
din Imperiul dunărean.
Cu o populaţie majoritar rurală, în anul 1850 din 1.225.619 de români, doar 40.394 (3,29%) trăiau în
mediul urban, iar în 1880 din 1.249.968 de locuitori 69.035 (5,52%)11ocuiau în oraş, satul a reprezentat principalul
"rezervor" din care s-a selecţionat intelectualitatea românească.
Astfel, în perioada 1867-1919, potrivit reconstituirilor noastre, peste 7778 de tineri români din Transilvania
şi Banat au urmat studii universitare la 82 de universităţi şi academii din Europa Centrală şi de Vesf Din aceştia.
83,10% proVeneau din mediul rural şi doar 16,90% din mediul urban.
Ca origine socială, aşa cum reiese din analizele noastre, efectuate pe un eşantion de 3250 de studenţi,
61,68% din intelectualii români din Transilvania provin din familii de preoţi, învăţători şi agricultori. Din rândul
agricultorilor (cuprinzând aici ţărani cu proprietăţi mici-de sub 5 iugăre de pământ, mijlocii- cu proprietăţi cuprinse
între 5-20 iugăre şi ţărani înstăriţi -cu peste 20 iugăre de pământ) provin 25,93% din totalul tinerilor români care
au urmat studii universitare pe perioada 1867-1919.
Pe baza datelor culese de noi din matricolele universitare privind originea socială a studenţilor este toarte
greu de stabilit în parte mărimea fiecărei proprietăţi; dealtfel nici declaraţiile studenţilor privind proprietatea
deţinută de părinţi nu era consecventă, mai apăreau şi modificări inerente în starea socială a părinţilor, dar este
cert că satul românesc la sfârşitul secolului XIX-lea şi începutul secolului următor a cunoscut un complex proces
de expansiune economică. Un proces care a reprezentat alături de renaşterea culturală dimensiunea socială a
emancipării naţionale a românilor din Imperiul austro-ungar.
În două generaţii, în Transilvania a avut loc un masiv proces de transferare a unor importante proprietăţi
aparţinând latifundiarilor maghiari şi germani în proprietatea românilor. Elementul de translaţie în acest proces I-au

1

Ioan Bolovan, Trflllsilvanialntre Revolutia de la1848 şi Unire11 din1918. Contributii demogr111ice, Funda! ia Culturală Română,
Cluj-Napoca, 2000, p. 197; ldem, Transilv11nial11 s/Mşitul secolului al XIX-le11 şi inceputul secolului XX Re11lităti etno-confesionale
şi politici demografice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 32.
Vezi Cornel Sigmirean, Istoria formiiniintelectualită,tiiromâneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă. (Studen,ti wmÎII1i la
universilăf!le din EUIOfJII Centrală şi de vest). Pre~a Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.
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reprezentat de cele mai multe ori băncile româneşti din Transilvania3. La sf'arşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea, băncile româneşti au cumpărat întinse suprafeţe de pământ pe care le-au revândut, pnn
parcelare, la proprietari români din lumea satului, în general. Astfel, prin asemenea operaţiuni economice, dar şi
prin credite şi ajutoare băneşti, într-un proces de compensaţie istorică, în Transilvania a avut loc o creştere a
suprafeţelor agricole deţinute de români.
În comitatul Cenad, de exemplu, dacă în anul1900 nu era înregistrată nici o proprietate funciară românească,
în anul 1905, 30% din suprafeţele agricole erau ale românilor-4. Profesorul Barabăs Endre de la Preparadia de Stat
din Cluj, într-o conferinţă ţinută în cadrul ''Societăţii Economice Maghiare" (Magyar Kozgazdosăgi Tarsasăg)
din Budapesta, aprecia că în ArdeaL la 1905, românii deţineau 22% din moşiile mijlocii de până la 100 de iugăre
de pământ şi 7% din moşiile de peste 100 de iugăre 5 . Tot el subliniază că numai între anii 1895-1905 românii au
realizat pe tărâm economic succese pe care maghiarii le-au obţinut în 50 de anii. Istoricul Victor .linga afirma că
în Transilvania istorică, între anii 1902-1912, românii au dobândit 125.633 de iugăre de pământ în valoare de
58.823.596 de coroane 6. După Barăthy J6zsef, între anii 1907-1912, maghiarii din numai 16 comitate ale
Transilvaniei au pierdut 157.473 de iugăre în valoare de 69.751.129 de coroane 7. Acelaşi fenomen se întâmpla şi
în raport cu saşii, care conform unei statistici întocmite în anul 1939, au pierdut în decurs de 50 de ani, prin
vânzări, o treime din suprafaţa proprietăţilor agricole (256.000 din 856.000) 8.
În urma aceluiaşi proces, se estimează că numărul proprietarilor români cu suprafeţe cuprinse între 50-100
d~ iugăre de pământ a crescut de la 2. 975 de proprietari în anul 1895 la 5.550 în 191 Oşi la 6.204 de proprietari în
anul 1918 9.
Se creează în felul acesta o burghezie românească în lumea satului capabilă să-şi întreţină copii la studii,
inclusiv universitare, să participe la renaşterea culturală, socială şi politică a naţiunii române.
În capacitarea satului la întreg procesul de form~re a intelectualităţii româneşti din Transilvania, alături de
fenomenul analizat mai sus, a contribuit şi impactul burselor pentru studii acordate din fondurile şi fundaţiile
româneşti de stipendii.
Create, unele, încă din secolul al XVIII-lea, fundaţiile româneşti au contribuit la formarea universitară a
circa 27 % din totalul intelectualilor români din perioada 1867-1919.
Astfel, aşa cum arată Teodor Neş, referindu-se la rolul Fundaţiei "E. Gojdu", talente native româneşti au
putut fi sondate din imensa masă a ţărănimii, apoi trecute prin şcoli şi universităţi au putut răspândi lumina
culturii şi civilizaţiei asupra mulţimii din rândul căreia provenea 10 •
Acest fenomen al formării intelectualităţii româneşti, în studiu de faţă l-am particularizat la nivelul comitatului
Bistriţa-Năsăud.

În perioada 1867-1919 din fostul comitat Bistriţa-Năsăud, conform reconstituirilor noastre, au urmat studii
universitare 406 tineri* (Vezi situaţia pe facultăţi şi universităţi de mai jos).

Bujor Sandu, Aspecte privind rolul băncilor în consolidMea burgheziei româneşti din Transilvania pană la primul război
mondialîn AIIA, Cluj, V, 1962, p. 179-202; Mihai Drecin, BIIIIcaAlbina din Sibiu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982, p. 185-162;
Vasile Dobrescu, Elita românească in lumea satului transilvanl867-1918, Editura Universită! ii "Petru Maior", Târgu-Mureş,
1996, p. 234-255.
4
Mihai Drecin, op.cit., p. 148.
5
Ibidem.
6
Victor Jinga, Probleme fundlll11entale ale Tmnsilvlii1iei, Braşov, 1945, voi. II, p. 266.
1
Mihai Drecin, op.cit., p. 148.
8
Apud George Em. Marica, Studii sociologice, Fundatia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1997, p. 261.
9
Vasile Dobrescu, op.cit., p. 28.
10
Teodor Neş, A doua carte despre oa111enii din Bihor, Oradea, 1979, p. 39.
* Menţionăm că unii tineri năsăudeni au urmat două, trei sau chiar mai multe universităţi, ceea ce înseamnă că cifra reală a intelectualilor
din comitatul Bistriţa-Năsăud este mai mică.
J
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Universitatea "Ferencz J6zef' Cluj:

Universitatea Reg. Maghiară Budapesta:

Universitatea Tehnică Reg. Budapesta

Academia Reg. de Drept Bratislava
Academia Reg. de Drept Debrecen
Academia Reg. de Drept Kecskemet
Academia Reg. de Drept Oradea
Academia Evanghelică de Drept Prdov
Academia Evanghelică de Drept Sibiu
Liceul Academic de Drept Pecs
Acad. de Minerit şi Silvicultură Schemnitz

Facultatea de drept şi şt. politice
Facultatea de medicină
Facultatea de tilos. lb. şi istorie
Facultatea de mat. şi şt. nat.
Curs de farmacie
Facultatea de drept şi şt. politice
Facultatea de medicină şi farmacie
Facultatea de litere şi filosofie
Facultatea de teologie
Secţia de inginerie generală
Secţia de inginerie mecanică
Secţia de arhitectură
Secţia de inginerie chimică

97
51

27
13

19
23
14
6

7
1

18

Secţia

de Silvicultură
Secţia de Minerit

Academia de Agricultură Cluj-Mănăştur
Academia de Agricultură Magyor-6vâr
Academia Reg. de Medicină Veterinară Budapesta
Academia Reg. de Comerţ Cluj
Academia de Bellearte Budapesta
Institutul de Educaţie Fizică Budapesta
Universitatea din Viena
Facultatea de teologie
Facultatea de drept şi ştiinţe politice
Facultatea de medicină
Facultatea de litere şi filosofie
Universitatea din Graz
Facultatea de medicină
Facultatea de litere şi filosofie
Universitatea din Cernăuţi
Facultatea de teologie
Universitatea din Breslau
Facultatea de teologie
Universitatea din Praga
Facult. de lit. şi tilos
Universitatea Tehnică din Viena
Academia de Silvicultură Mariabrunn (Viena)
Academia de Muzică din Viena
Universitatea "Frederich Wilhelm" Berlin Facultatea de drept şi ştiinţe politice
Facultatea de litere şi filosofie
Universitatea din Halle
Universitatea "Alma Lipsia" Lepzig
Facultatea de litere şi filosofie
Universit."Ludwing Maximilian" Munchen Facultatea litere şi filosofie
Academia de Bellearte Munchen
Politehnica din Zi.irich
Academia de Agricultură Rutiik (Elveţia)
Colegiul Urban De Propaganda Fide Roma
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5
4
17
4
5
2
2
8
2
2
5
10

16
4
4
2
1

4
4

1

3

1

2
2
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Originea

socială, stabilită

la un

număr

de 236 de

studenţi

din fostul comitat

Bistriţa-Năsăud,

se

prezintă

astfel:
Agricultori:
Muncitori necalilicaţi:

81
2

Meseriaşi:
Comercianţi:

Intelectuali cu funcţii publice
(profesori. învăţători, preoţi, protopopi, cantori):
Funcţionari publici
(notari, revizori, funcţionari la poştă, casieri, arhivari, perceptori, grefieri):
Profesii libere
(avocaţi, medici, ingineri, farmacişti):
Înalţi funcţionari publici
(pretor şet: inspector financiar, jude cercual, judecător, notar comitatens, otiţer):
Mari proprietari de pământuri:
Industriaşi:

Orfani de unul sau de ambii

părinţi:

78
29
8
Il
7
1
18

Se remarcă, evident, procentul mare al celor care provin din familii de agricultori, în proporţie de 33,89%,
din familii de preoţi şi învăţători de circa 23,15%, categorii sociale, după cum bine ştim, foarte bine reprezentate
în mediul rural, deci, în majoritatea lor, intelectualii români provin din rândul unor categorii sociale cu posibilităţi
financiare reduse, insuficiente pentru a-şi putea asigura şcolarizarea copiilor la universitate. Cheltuielile pentru
întreţinerea uni tânăr la universitate se ridicau la 400-500 de florini anual (respectiv 800-1000 de coroane), or de
exemplu, salariile preoţilor şi ale învăţătorilor erau echivalate în funcţie de numărul de suflete din parohia în care
funcţionau:

Nr. de suflete
800
600
400

Salariul prec·tului
8 oo fl.
6 oo fl.
4 oo fl.

Salariul învăţătorului
200 fl.
1 6 o fi.
120fl.
___ i

Salariul unui notar era de aproximativ 440 de t1orini anual, a unui profesor de gimnaziu de 500-600 t1orini,
putea ajunge şi la 800 florini. Veniturile ţăranilor sunt greu de echivalat. În orice caz, averea unui ţăran din Ilva
Mică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea era de 630 de tlorini 11 •
Or, în această situaţie, şansa continuării studiilor la universitate pentru tinerii din ţinutul Năsăudului, şi nu
numai de aici, era obţinerea unei burse pentru studii. Şi într-adevăr, din cei 406 de tineri români din care au studiat
la universităţile din Europa Centrală şi de Vest, proveniţie din Comitatul Bistriţa-Năsăud, 283, respectiv 69,70%,
,au beneficiat de burse, ceea ce la nivelul Transilvaniei, reprezintă o excepţie, procentul celor stipendiaţi este
peste media bursierilor români. O situaţie care se explică şi prin aportul burselor acordate din Fondul grăniceresc
de stipendii de la Năsăud. Conform evidenţelor noastre este vorba de 216 bursieri. Alte burse au fost acordate din
fundaţiile Gojdu (21 de burse) din fundaţiile bl~jene (Romanţai, Al. Şt. Şuluţiu)- 6 burse, din fundaţiile Mitropoliei
ortodoxe de la Sibiu - 3 burse, Astra - 1 bursă, Societatea "Transilvania" - 1 bursă şi 3 burse militare obţinute de
la Ministerul de război de la Viena.
Prin asemenea stipendii, prin efortul colectiv al naţiunii, ţinutul Năsăudului, dar în general satul românesc
din Transilvania, a tost racordat la procesul de modernizare, de aliniere a

societăţii româneşti

la parametrii de

dezvoltare culturală a Europei Centrale.

11

George Cipăianu, Stipendii acordate de familia Mocioni ii foi111JII'ea intelectualită,tii roJ11ÂI1efli i'n perioada 1866-1870, în AIIA, XII,
1979, p. 430.
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Problema

căsătoriei şi

ciclul vieţii familiale

în

protopopiatul ortodox Turda (1850-1914)
Paul TOPAN

Istoria, înţeleasă la începuturile sale ca o înlănţuire a eroicului, treptat îşi lărgeşte interesul şi spre alte
tonne ale existenţei umane. Aceste fonne se limitau însă la aspecte legate de politic, social sau economic. Este
destul de dificil pentru a tixa momentul în care istoriografia a trebuit să pătrundă şi în intimitatea individului, însă
în ultimele decenii s-au generalizat atari preocupări. Viaţa personală a omului, intimităţile sale, relaţiile cu ceilalţi,
dragostea, familia, etc., erau atribuite în exclusivitate literaturii, ce a strecurat în mentalitatea umană clişee sau
stereotipuri moralizatoare. Secolul XX deschide deci, noi perspective istoriografiei, personalitatea umană nu mai
putea ti. neglijată în analizarea faptului istoric, mai cu seamă că bio-politicul se conturase o dată cu începuturile
relaţiilor capitaliste. 1
Evoluţia populaţiei, studiul acesteia, părăseşte discursul tradiţional şi interpretările tradiţionale. Aşa încât,
evenimentele demografice recuperează individul în totalitatea manifestărilor sale înlocuind excepţionalul cu
colectivitatea şi pluralitatea. Populaţia primeşte astfel, noi valenţe. Ciclul vieţii familiale, familia, în general, prin
detenninările sale specifice poate şi influenţează regimul demografic.
Istoriografia demogratiei istorice încearcă explicarea evoluţiei populaţiei din epoca modernă printr-un
ansamblu de factori economici, sociali, educaţionali, sanitari, înregistrându-se o tranziţie de la demografia
''cantitativă" la cea ''calitativă", respectiv abordarea unor subiecte precum căsătoria, concubinajul, ilegimitate,
etc ....
În studiul de faţă ne propunem să aplicăm metoda lansată de L. Henry şi M. Fleury la un studiu de caz, şi
anume parohiile ortodoxe: Turda, Podeni (Hidiş), Frata, Cristiş (Oprişani), Agârbiciu şi Agriş, care aparţin
protopopiatului ortodox al Turzii. Cu toate că în anul 1895 s-au introdus registrele de stare civilă, preoţii au
continuat să consemneze, la fel ca înainte, toate evenimentele demografice majore din cadrul comunităţilor. De
aceea, observaţiile noastre depăşesc ca limită cronologică anul 1895, oprindu-se înainte de izbucnirea primului
război mondial. De altfel, perioadei cuprinse între revoluţia paşoptistă şi prima mare cont1agraţie mondială, îi
sunt caracteristice câteva elemente şi din punct de vedere demografic, ceea ce o individualizează în raport cu
etapa anterioară, cât şi cu ceea ce a unnat după încheierea războiului.
Confonn metodologiei, amintite mai sus, se vor executa mai multe operaţii tehnice. O primă operaţie ar ti
înregistrarea pe fişe separate a tuturor căsătoriilor din intervalul temporal propus. În acest scop, am utilizat registrele
de stare civilă, ale celor şase sate aparţinând protopopiatului ortodox al Turzii, atlate în păstrare la filiala Cluj a
arhivelor Naţionale. După constituirea unei "bănci de date" primare, se poate trece la valorificarea exhaustivă a
tuturor intonnaţiilor consemnate pe miile de fişe individuale. În literatura de specialitate se vorbeşte frecvent de
etapa exploatării nenominative a fişelor, aceasta implicând cuantificarea şi interpretarea datelor de pe tişe fără a
tace referiri nominale. Abia în a doua etapă se poate trece la exploatarea nominativă a ti.şelor, respectiv, reconstituirea
familiilor.

1

Sorina Bolovan, Familia
XXXVI/1996, p. 209.

şi

rela,tJi!e matrimoniale i'n satul romiinesc

transib'ănean

in a doua jumătate a sec. XIX, în AIIC,
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Într-o atare perspectivă, vom analiza pentru început căsătoriile din Turda, Podeni, Frata, Cristiş, Agârbiciu
şi Agriş între 1850-1914, deoarece familia se forma prin încheierea unei căsătorii (excepţie făceau perechile care
trăiau în concubinaj).

Tabelul nr. 1.
Luna

1850-1859

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

1860-1869

în Turda ( 1850-1918)

1870-1879 1880-1889 1890-1899 1900-1909 1910-19141 TOTAL
i

7

Il

1~

1?

~

h

4

14

15
1
1
8

13

4

29
3

5
5

9

-

-

-

-

1
7
4
1

3
1

1
1
3

-

5

-

1
2
4

1
4
5

1

Il

9

-

45
6

1
75
26

54
3

-

4

17___j
2

-

4

7
14

1

-

-

-

-

4
4
7
3

-

1

-

TOTAL
MIXTE

Evoluţia căsătoriilor

2
2

58
96
6
6

4l32

: '

~-· -··1·---i~--

6
13
17

2
1
13

_1_ __:: __1_ ___ _.:::-____

-

18
3

1

-

-

104

48
23

50

UQ__
26
57
1
364
139

Din tabelul nr. 1 putem constata că în Turda între 1850-1914 s-au încheiat un număr de 364 de căsătorii.
Distribuţia căsătorii1or pe decenii este variabilă, constatându-se decenii cu un număr mare de căsătorii şi decenii
cu o frecvenţă slabă. În Turda recordul numărului de căsătorii este 104, înregistrat în deceniul 1900-1909, record
explicabil prin creşterea populaţiei în deceniul anterior. O perspectivă interesantă ne oferă perioada 1870-1879,
când s-au înregistrat 75 de căsătorii, cu toate că este un deceniu marcat de crize şi epidemii.
În ceea ce priveşte căsătoriile mixte, între ortodocşi şi neortodocşi, recordul numărului de astfel de căsătorii
este în deceniul 1900-1909, când se înregistrează un număr de 50 de căsătorii mixte, lucru explicabil având în
vedere numărul total al căsătorii lor din acest deceniu, şi de asemenea normele stabilite de către biserica în perioada
anterioară în ceea ce priveşte acest tip de căsătorii.
Se pare că această comunitate, deşi afectată de probleme, şi-a continuat viaţa tără să se descurajeze,
întemeind familii ce erau în măsură să ofere siguranţă şi încredere în viitor.

Tabelul nr. 2.
Luna
Ianuarie
Febt"Uarie
- - - - - - - - - r-·
Martie
r--·
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

TOTAL
MIXTE

1870-1879

.,

3

i

Evoluţia căsătoriilor
188()-·1889

1890-1899

R

)'?

28

30
1

-

-

5

2
1

-

4

9

-

în Podeni-Hidiş (1877-1913)

-

3
1
100
20
1
74
16

-

9

1900-1909
1

4

3

:

TOTAL

____il_

:-

32_

21 ··---- ·- ·- .112 ·- ·-

_______L ___ ------ ---

-

-

2
6
10
6

2
8

25

3

17

6
2

14
8
13

3
2
3
3
17
28

5
10
25

108
43

98
24

-

1910-1914

-

-

1

4----

4

7
118
1
86
33

1
1

--

44
95

-+--~-

376
116

În Podeni numărul total al căsătorii lor încheiate între 1877-1918 este 376. Şi aici distribuţie pe decenii a
căsătorii lor este variabilă. Recordul numărului de căsătorii este de 108 căsătorii, dintre care 43 sunt mixte, şi ele
se pot observa în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. În Podeni, cu o singură excepţie, perioada 1870-1879,
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numărul căsătoriilor,

creştere,

pe decenii este relativ mare, el tiind peste 700 de căsătorii.
numărul căsătoriilor, înregistrează totuşi o creştere mult mai mare.
Evoluţia căsătorii lor

Tabelul nr. 3.

Deşi populaţia

este într-o uşoară

în Frata ( 1850-1881)

1870-1879

1880-1889

TOTAL

4

7

3

15

1
4

34

2

4
9

Luna

1850-1859

Ianuarie
Februarie

1

Decembrie

TOT A=L'------II------=1=2----1

1:----38

MIXTE

37

1

J

9

i,,

12

l

96

i

Conform tabel ului nr. 3, în Frata au fost consemnate între 1850-1881 un număr de 96 de căsătorii. Distribuţia
pe decenii nu este variabilă. Recordul numărului de căsătorii pe decenii se înregistrează în 1860-1869, când sunt
consemnate 38 de căsătorii. În ceea ce priveşte căsătoriile mixte, se poate observa exclusivismul ortodocşilor,
neînregistrându-se nici o căsătorie mixtă, explicaţia acestui fapt este destul de simplă, acest sat este exclusiv
ortodox, recensămintele nu înregistrează nici un greco-catolic.

Tabelul nr. 4.
Lun
Ianuarie

Evoluţia căsătorii lor

9
3

1

~

1860-1869

1

!!

1

în

Cristiş-Oprişani

( 1850-1881)

1870-1879 ! 1880-1889 i
l'i

4

1

TOTAL

-f

II-~F~e_bru~ari_e_1~-~7----1+-------:I _ _ _S__,:i_ _ _4___

''.1

1_6__ ___

:! _ _ _ _

Manie
1
1
_
i
_
1
II--A-ri-U---Ir--~~---l~----~~---l',.---~~--+l!--1~---:i---~5~---

:~==Mai~p=~-e--_-_-_-1_11~~~~~3~~~=:11j
===~-~===~====~~====+-~~
------=1~-:----1-3
----Iunie
2
1 ~---------:1
2
Iulie

-

2

2

1

-

--:~------4-:-----ll

2 __ __
---6 .- ---

lf--~A:--u-gu-s-:-t--tlf----_--t----:1~--1-----71--j--1--_-----~ __

1

11---~------JI---~--~---~--~---~--:-------:---

_s___e-=-p_t"--:m,--bri-=-"-lll----::2___+-----"--1_ _l____-=-2----:1

-=:-1____:1

_ _ _

1

Octombrie
3
4
1
3
1
6
1
16
1
Noiembrie
1
1
4
7
1
1
13
11-~-~~-~~-------r·--~-~--~--- 1 ---------:---------11
Decembrie
1
_1

TOTAL

20

23

37

J

18

j

MIXTE

-

1

10

1

8

[

Situaţia

98
19

este relativ asemănătoare şi în cazul satului Cristiş, unde în perioada 1850-1886 se vor încheia 98
de căsătorii, iar recordul de căsătorii se va înregistra în deceniul 1870-1879, cu un număr de 37 de căsătorii. În
ceea ce priveşte căsătoriile mixte, situaţia e relativ alta decât în Frata. aici consemnându-se 19 căsătorii mixte, iar
recordul înregistrându-se în deceniul 8 cu 1Ocăsătorii.
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Tabelul nr. 5.
Luna

TOTAL
MIXTE

-

în Agârbiciu (1884-1918)

1890-1899

1900-1909

18

17
30

-

2

1
6

1
7

19
53
1
8
17
6
1
2
4
17
24

1880-1889

Ianuarie
Februarie
Martie
7prilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie '
Noiembrie
Decembrie

Evoluţia căsătorii lor
1

6

-

2

2
1
1
7
14

1
4
18
14

-

-

56
17

96
29

150
45

-

-

1910-1918

TOTAL

___jJ___ ___
15
120 --19
1
- - f.:ji ___
1
- - - - - - ----------47 --17
10
18
3
5
1
18
9
4
46
70
18
3
3
---89
391
l
41
132
-

---

Aşa

cum rezultă din tabelul nr. 5 în Agârbiciu au fost consemnate între 1884-llJ 18 un număr de 391 de
căsătorii. În mare situaţia din acest sat este semănătoare cu cea din Turda, adică în aceeaşi perioadă ca mai sus se
va înregistra recordul de căsătorii de 150, deci în deceniul unu al secolului XX. La fel se întâmpla şi în ceea ce
priveşte căsătoriile mixte, din totalul de 132 de căsătorii, 45 dintre ele se vor înregistra în acelaşi deceniu.

Tabelul nr. 6.
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
~f<\.prille
Mal
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

!9TAL
MIXTE

1880-1889

1890-1899

în Agriş (1885-1918)

1900-1909

1910-1918

TOTAL

7

1"

11

1S

4'i

r---- 12

13

14

-

-

1
2

1
4
5
2

26
1
3
18
4
5

56
1
-i?7____

--

Evoluţia căsătoriilor

1

1
4

-~

2
2

5
8

1

1

4
6
9

-

-

1

28
10

56
16

81
16

-

2

3

2
1

2
2

9

---

f--------9
5
8
14

--

--- - - - - - - - -

4
1
47
8

--

25
2

211
50

-----------

În Agriş (vezi tabelul nr. 6) numărul total al căsătoriilor încheiate între 1885-1918 este 211. Numărul
record de căsătorii în acest sat este înregistrat în deceniul 1900-1909, şi anume 81 de căsătorii, acest număr
scăzând odată cu începerea primului război mondial la aproape jumătate, fenomen care este explicabil. În ceea ce
priveşte căsătoriile mixte efectuate în perioada 1885-1918, recordul maxim de căsătorii se va realiza în două
decenii succesive, 1890-1899 şi 1900-1909 când numărul de căsătorii mixte este 16.
Interesantă apare distribuţia celor 1536 de căsătorii în funcţie de anotimp. Astfel, datorită muncilor agricole,
căsătoriile erau frecvente toamna şi iarna, deoarece întreruperea, fie şi ea temporară, a muncii la câmp în timpul
aratului, semănatului, săpatului sau secerişului nu era prea ademenitoare pentru ţăranul care trudea pe pământul
sau pentru a-şi câştiga cele necesare traiului. Nunta reprezenta înainte de toate o tranzacţie materială între familii.
evaluarea averii celuilalt. De aici, şi preliminariile care însoţeau o căsătorie, folosindu-se o paletă variată de
mijloace pentru a evita orice ofensă sau neînţelegere într-o lume tradiţională, în care fiecare gest conta extrem de
mult la oamenii, care se frecventau o viaţă întreagă. Ori, iarna era timp suficient pentru aceste preparative care
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implicau şi prezenţa altor săteni ca martori, când se făcea învoiala şi logodna, sau ca meseni la ospăţul ce avea loc
după căsătoria la biserică. 2
Nu ne mai surprinde numărul foarte ridicat de mariaje încheiate în lunile ianuarie-februarie (47,8%) din
totalul celor 143 7 de căsătorii consumate între 1850-1918. În alte sate transilvănene din a doua jumătate a sec. al
XIX-lea, precum şi în Moldova3, se poate identifica o frecvenţă asemănătoare a căsătoriilor.
La aceasta distribuţia lunară a contribuit şi sistemul numeros al posturilor din calendarul creştin cu interdicţiile
inerente privind încheierea căsătoriilor (cu excepţia dispenselor). În lunile februarie şi noiembrie convenabil din
punct de vedere al muncilor agricole, dar şi înaintea începerii postului Paştelui şi respectiv, al Crăciunului, s-a
constatat o frecvenţă mai mare a căsătoriilor, în timp ce în unele luni (aprilie, decembrie), frecvenţa căsătoriilor
este foarte mică, astfel că în satul Cristiş nu se înregistrează nici o căsătorie în luna decembrie. În afară de lunile
de mai sus, o frecvenţă mai mare de căsătorii se mai înregistrează şi în luna mai (vezi tabelele nr. 1-6), probabil
înamtea postului Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi după încheierea muncilor de primăvară. În lunile de vară s-au
încheiat câteva căsătorii, probabil în puţinele zile de răgaz între diferitele munci. Unele căsătorii oficiate în aceste
luni se impuneau probabil a fi încheiate, pentru a evita situaţii neplăcute rezultate în urma aventurilor erotice ale
tinerilor.
În tabelul nr. 7 sunt prezentate căsătoriile încheiate între 1850-1918, în cele 6 sate ale protopopiatului
ortodox Turda din punct de vedere al"stării civile al celor ce s-au căsătorit. În primul rând, constatăm că aproape
70% din totalul mariajelor sunt contractate de tineri necăsătoriţi, mai exact 76,6% din totalul de 364 de căsătorii
în Turda, 72,8% din 376 de mariaje în Podeni, 66,6% din totalul de 96 de căsătorii în Frata, 69,3 din totalul de 98
de mariaje în Cristiş, 73,9% din totalul de 391 de căsătorii în Agârbiciu şi 62,5% din total1~! d~ 111 de mariaje în
Agriş. Mariajele între tinerii necăsătoriţi sunt aşa-numitele căsătorii protogame şi reprezintă cea mai mare parte
din totalul mariajelor.
Un aspect important legat de problema căsătoriei şi a formării familiei îl reprezintă vârsta soţilor la prima
căsătorie. Potrivit tradiţiei, femeile trebuiau să tie mai tinere decât soţii în momentul încheierii căsătoriei. De
aceea deviaţiile de la asemenea prt:iudecăţi erau rare, doar jocul intereselor materiale puteau determina mariaje
disproporţionate ca vârstă. Exceptând cazurile de genul invocat anterior, vârsta medie a băieţilor la prima căsătorie
a fost în perioada 1850-1918 în Turda de 25 ani, iar la fete de 20,4 ani, în Podeni pentru bărbaţi media de vârstă
este de 25,3 ani, iar la femei de 20,2 ani, în Frata pentru băieţi 25,3 ani, iar la fete 20,5 ani, în Cristiş la Bărbaţi
25,2 ani, iar la fete 19,1 ani, în Agârbiciu la bărbaţi 25,3 ani, iar la femei 20,8 ani, în Agriş la băieţi 25,2 ani, iar la
fete 20,9 ani.
În general, media de vârstă a bărbaţilor la prima căsătorie în întreaga Transilvanie era de 23-25 4, datorită
prevederilor legii militare austriece din 1858. Aceasta interzicea tinerilor sub 22 de ani, cu puţine excepţii, să se
căsătorească înainte de a participa de 3 ori la tragerea sorţilor pentru serviciul militar (sub aceeaşi interdicţie se
aflau şi tinerii care efectuau serviciul militar de 8 ani). O vârstă puţin mai scăzută celei din Turda este întâlnită
într-un sat din aceeaşi zonă, Gilău: 24 de ani la bărbaţi şi 19, 2 ani la femei, în timp ce pentru satul Alunişu vârsta
bărbaţilor a fost şi mai scăzută, 22 de ani, cea a femeilor tiind, în schimb, apropiată de cea a femeilor din Cristiş
şi Gilău: 19,6 ani. 5

1

4

5

Sorina-Paula Bolovan, Familia i'n satul trlllwlvănell/1 dina douajumălate a sec. al XIX-/ea până la primul război mondial, Teza de
doctorat, Cluj-Napoca, 1998, p. 112.
Ecaterina Negruai, Satul moldovenesc i'n prima jumătate a secolului al XIX-lea, Contribu.tii demografice, Iaşi, 1984, p. 76; !.
Bolovan, S. Bolovan, "Atitudini privind formarea familiei în societatea românească din NV Transilvaniei în a doua jumătate a sec.
al XIX-lea, în AIIA, XXIX, 1989, p. S33
Simion Retegan, Realitii,li demografice ale satului românesc din nordul Transilv1111iei lam{ilocu/ sec. XIX (So/nocu/ inferi01), în
voi. Civiliza!ie medievală şi modernă românească, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p. 170.
Adriana Flori ca Munteanu, ronsidera,tii privind problema familiei~~ a structurii ei de-a lungul secolului al XIX-/ea în satele Gi/ău
şiA/unişu (Jud. Cluj). în Sabin Mănuilă, Istorie fi demografic, coord. Sorina şi Ioan Bolovan, Centrul de studii Transilvane. ClujNapoca, 1995, p. 139.
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Luând per total media de vârstă în întreg protopopiatul putem afinna clar că aceasta se încadrează în
general în cele de mai sus, astfel ca vârstă medie la bărbaţi este de 25,2 ani, iar la femei de 20,3 ani.

Tabelul nr. 7. a. Media de vârstă la prima căsătorie; b. Media de vârstă la a doua căsătorie.
Localitatea

Bărbaţi

1

Femei

1

ITurda
Podenl

Frata
p-istlş

!Agârblctu

a

jAgriş

TOTAL:

j
37_5
JlU
34,5
31,3_
37,6
J 30,7
30,8
33,9
36,7
i 38,5
43,6 _l__I7.7
37,3
34,5
1

1

b

1

În al doilea rând, din tabelul nr. 7 mai rezultă un aspect, nu lipsit de importanţă pentru istoricii demograli:
recăsători a. Astfel, se observa faptul că numărul recăsătoriilor este de 23,4% în Turda din totalul perechilor cununate,
în Podeni de 27,2%, în Frata de 33,4%, în Cristiş de 30,7%, în Agârbiciu de 26,1%, iar în Agriş de 37.5%.
Recăsătoria a fost un fenomen cu largi implicaţii sociale, tiind influenţat de nivelul mortalităţii, de mentalitatea
epocii şi tradiţiile locale, de particularităţile biologice şi canoanele religioase, etc.
Este interesant să unnărim şi vârsta la recăsătorie. În perioada 1850-1918 vârsta medie la recăsătorie este
de 37,3 ani la bărbaţi, iar la femei de 34,5 ani pentru întregul protopopiat ortodox Turda.
În al treilea rând, ar merita să stăruim asupra analizei provenienţei geografice a soţilor. Din cele 364 de
căsătorii încheiate în Turda între 1850-1918, într-un număr de 75, unul din parteneri provenea din afară, un
procentaj de 20,6%. În Podeni din totalul de 376 de căsătorii înregistrate, doar 33 erau exogame (8, 7% ). În Cristiş
numărul căsătoriilor exogame este de 48, aceasta reprezentând 48,9%, în Agârbiciu din cele 391 de căsătorii 26
( 12,3%) dintre ele erau exogame, iar în Agriş sunt înregistrate 158 (40,4%) de căsătorii exogame din totalul de
211. O situaţie interesantă o înregistrează satul Frata unde în perioada amintită nu se înregistrează nici o căsătorie
exogamă. Exista un principiu care ar putea demonstra cele de mai sus, şi anume, cu cât aşezarea era mai mică, cu
atât exogamia era mai mare.
Este posibil să detectăm numărul de sexe a persoanelor care provin dintr-o altă localitate. AstfeL luând doar
extremele putem afirma că bărbaţii sunt majoritari în ceea ce priveşte numărul persoanelor provenite dintr-o altă
parohie. În Podeni numărul bărbaţilor care provin din alt sat ar echivala cu 87,7% din totalul căsătorii lor exogamc
înregistrate, iar în Agârbiciu 63,2%, iar numărul femeilor este de 12,2% în Podeni, respectiv 36,8% în Agârbiciu.
Este sesizabilă libertatea de mişcare mai mare a bărbaţilor, mobilitatea geografică pe care aceştia o au în raport cu
femeile. Acestea, prin ocupaţia lor preponderent casnică erau mai puţin expuse unui mariaj în alt sat, unei evadări
din orizontul secular rural.
Aplicând metodologia propusă de M. Fleury şi L. Henry la registrele parohiale din Turda, Podeni, Frata,
Cristiş, Agârbiciu şi Agriş pentru perioada cuprinsă între revoluţia de la 1848-1849 şi primul război mondial, am
identificat o serie de aspecte comportamentale care încadrează populaţia din aceste sate în rândul altor sate
româneşti. Firesc, particularităţile existente în privinţa căsătoriilor se originează în tradiţiile locale, dimensiunea
aşezărilor, intensitatea influenţelor mentale urbane, a modernizării sociale în ultima instanţă, caracteristica
omniprezentă la cumpăna dintre cele două secole.
Cercetări recente de demografic istorică evidenţiază ca în cadrul unei comunităţi au coexista! o varietate de
tipuri de familii şi, implicit, de relaţii matrimoniale. Comunităţile umane au fost supuse unui proces neîncetat de
reînoire, ca urmare a intrărilor şi ieşiri lor ce se produceau în fiecare moment. Mişcările urgente ale forţelor sociale
multiple, penetraţia concepţiilor şi obiceiurilor urbane, lo~ale sau din alte spaţii etno-geogratice, au int1uenţat, la
fel ca în alte zone europene, destăşurarea ciclului fam~lial şi la românii transilvăneni. Astfel, cercetarea istoriei
J'amiliale permite trecutului să tie mereu redescoperit, mai ales în sectoare ce pun în lumină anumite aspecte şi
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structuri mentale din zonă. Termenul "ciclul vieţii familiale", lansat relativ recent în istoriografie, a făcut carieră
în metodologia istoricilor demografi. Avantajul utilizării conceptului consta în faptul că nu se axează pe exemple
generale sau pe serii de familii, ci muta accentul de la. familie la individul din familie, surprinzând explicaţiile
(deviaţiile) de la desfăşurarea normală a vieţii de familie şi realizând o aproximare mai exactă a realităţilor sociale. 6
Aceasta a reprezentat, într-o societate şi sub un regim politic cu multe privaţii şi interdicţii, locul unde li s-a
acordat partenerilor posibilitatea atirmării depline şi cadrul în care s-a dat mai multă valoare personalităţii individuale.
Specialiştii au demonstrat caracterul istoric al formelor familiei, faptul că relaţiile dintre sexe şi cele familiale nu pot
ti rupte de câmpul de acţiune al legilor generale ale dezvoltării sociale, de un anumit climat mental, etc. 7
Familia a constituit, în acelaşi timp, şi focarul tuturor tensiunilor şi încordărilor vieţii, exteriorizare prin
rutină, plictiseală şi uneori agresivitate. Aceste atitudini au fost stimulate, în anumite momente şi zone, şi de
consumul mare de alcool, ce tăcea ravagii uneori în lumea satului din epoca respectivă. s
Cercetarea şi analizarea ciclului vieţii familiei se impune din cel puţin două perspective fundamentale: o
perspectivă eroică, adică înţelegerile şi explicaţiile indivizilor ce vin din interiorul lor sau al familiei; şi o perspectivă
etică, adică convenţiile elaborate de legislatori şi moralişti unde se integrează şi judecăţile cercetătorului.
Apariţia familiei este explicată prin nevoia de legitimare a amorului, fixându-1 într-un cadru legal şi
opunându-i frânele legii, ale moravurilor şi ale religiilor. 9 Familia trebuia să reducă în primul rând competiţia
sexuală dintre. membrii unui grup, competiţie ce macină energiile grupului, devenind astfel vulnerabil faţă de
ameninţările de afară. 10 Este foarte greu să găseşti o definiţie cât mai complexă a familiei, în aşa fel încât din
această cuprindere să rezide relaţiile dintre membrii familiei, atribuţiile, datoriile, obligaţiile indivizilor unul fată
de celălalt, rolul, funcţiile în cadrul societăţii, mentalitatea, iubirea, naşterea, moartea.
Familia există după încheierea căsătoriei. Căsătoria era considerată un act fundament~!. sacru. divin,
1repetabil, o taină asemeni naşterii şi morţii. Căsătoriei i s-a atribuit o atare valoare tocmai pentru a apăra viaţa
familială de capriciile umane, de influenţele religioase păgâne, de a-şi îndeplini rolurile sale economice, sociale,
culturale. Demitizarea, în timp, a căsătoriei prin acceptarea divorţului sau a separărilor, nu El. ~tirbit cu nimic
valoarea sa ca act major în viaţa umană alături de naştere şi moarte.
În acest spirit, legislaţia bisericească a acordat o atenţie deosebită stabilirii condiţiilor de încheiere a căsătoriei
şi desfacere a acesteia, mai mult decât vieţii de familie în sine. Viaţa de familie era rezumată în câteva principii de
bază legate de înfierarea păcatului, a adulterului, a divorţului, cu toate, însă, raportate la jurământul sacru al
căsătoriei.

Legislaţia laică, supusă

intereselor statului faţă de membrii săi, a făcut mai mult în ceea ce priveşte
reglementarea relaţiilor dintre soţi, dintre părinţi şi copii, problemele de tutelă, moştenire, întreţinerea copiilor şi
a soţiilor, etc.
La început, între stat şi biserică a existat o colaborare mutuală vis-a-vis de influenţa lor asupra căsătoriei şi
a vieţii cuplului. Astfel că, în elaborările lor legislative de-a lungul secolului al XIX-lea, recunoaştem interferenţele
reciproce în definirea modalităţilor de realizare a căsătoriei. Până spre sfârşitul secolului al XIX-lea statul s-a
substituit puterii bisericeşti, obţinând controlul direct şi absolut asupra momentelor majore din viaţa umană, acte
ce şi-au schimbat statutul religios cu unul social necesar evoluţiei şi modernizării societăţii. Ritualurile religioase
au rămas o opţiune a conştiinţei proprii. 11
6

7
H

9
10
11

Apud. Cari N. Degler, "Women and the family", în vol. 1be Past before us contemporMy historical wnting in the United States of
America, edited by Michael Konunen, Cornell University Press, 1980, p. 313.
Maria Voinea, Familia şi evoluţia sa istorici, Bucureşti, 1980, p. 9.
S. Retegan, "Realităţi demografice ale satului românesc din nordul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea. (Solnocul Interior),
în voi. Civiliza,tie medievală şi Inodernii romiÎI1ească, Ed. Dacia, 1985, p. 166.
Marcelle Tinayre, Istoria iubirii; Casa de editură şi presă "Viaţa românească'\ 1992, p. 7.
P. Iluţ, Sociologia fâmiliei, Cluj, 1993, p. 99.
S. Bolovan, F;unilia în salU/ transilvănean dina douajumiitate a sec. al XIX-leapiÎI1ii la primul riizboi mondial, Cluj, 1998, p. 156.
(în continuare S. Bolovan, Familia... ).
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După

conturarea opţiunilor mari tale ale tinerilor, pentru încheierea unei căsătorii valide trebuiau urmate mai
multe etape în conformitate cu prevederile legislative, bisericeşti şi laice. Există mai multe condiţii esenţiale care
trebuiau îndeplinite pentru ca o căsătorie să fie validă: vârsta corespunzătoare pentru a încheia o căsătorie (vezi cap.
I), absenţa unor legături de rudenie; căsătoria era interzisă între rude până la gradul IV Toate acestea şi multe alte
motivaţii puteau fi rezolvate cu ~ţjutorul dispenselor de căsătorie. Biserica greco-catolică şi ortodoxă transilvăneană,
prin prevedetile legislative stipulează clar condiţiile prin care aceste dispense erau acceptate. Pentru a exemplifica,
este necesar să amintim câteva dispense de căsătorie, având ca motiv rudenia. Este cazul lui Ioan Berbaluc, '~june de
24 de ani, fostul militariu şi Samfira Grozavu, ambii greco-catolici, locuitori în Nima, ar dori a păşi la Sfânta Taină a
căsătoriei, înse sunt împedicaţi prin cosangvinitate în gradul alu sieselea"; având ca motive: ''mireasa e misera ca
atare nu are zestre, nici speranţia de altu petitoriu, mirele se obligă să o ia fără zestre". 1 ~
O situaţie interesantă întâlnim şi în cadrul altei dispense de căsătorie unde motivaţia este una dublă, adică
pe lângă rudenie există şi fenomenul de concubin~ţj: "Alecsa Arba, văduv de 60 de ani şi Teodora Ardelean, fată
căzută, de 31 de ani ar dori a păşi în Sfânta Taină a căsătoriei, însă sunt împedicaţi prin intermediul afinităţii de
ordul I, gradul al III"; motivele erau: "Spansa e înaintată în etate, a trăit cu spansul în relaţiuni păcătoasă şi are de
la dânsul o fetiţă nelegiuită de 9 ani". 13
Deci, din analizarea motivaţiilor din dispensele de rudenie se pot dezvălui o varietate de tipuri, de situaţii,
circumstanţe, conjuncturi şi argumente: situaţia grea familială, nevoia îmbunătăţirii stării materiale prin lărgirea
suprafeţei de pământ, rezolvarea unor interminabile certuri între rude. Printre motive se mai întrevăd şi mărturisirea
unor relaţii erotice avute pe ascuns anterior ce au avut ca rezultat "îngreunarea" miresei şi faptul că d~ja "tinerii s-au
mutat unul cu altul şi e sămânţă de scandal între săteni". 14
Aceste căsătorii cosanguine, ce se regăsesc şi în alte spaţii etno-culturale 15 , reflectă indubitabil anumite
nivele şi structuri mentale din satul românesc care au însă, şi determinări obiective, cum ar ti densitatea demografică
redusă, mortalitatea infantilă, o anume distribuţie a populaţiei pe categorii de vârstă în cadrul comunităţii etc.
Odată ce s-au obţinut dispensele, bineînţeles unde era necesar, se trece la împlinirea logodnei sau ''buna
învoire, ce însemna liberul consimţământ al celor tineri". 16
Comportamentul real nu s-a suprapus întotdeauna cu legislaţia în vigoare, iar dispensarea oferea individului
posibilitatea de a-şi regla interesele cu acceptul autorităţilor, iar acestea la rândullor răspundeau favorabil, nu fără
reţineri, la cererile individului pentru a evita situaţii mai puţin acceptabile. 17
Cadrul legal proiectează ceea ce legislatorii şi morali ştii doreau sau aşteptau de la individ, iar comportamentul
real reflecta ceea ce dorea individul de la viaţă, ceea ce proiecta el pentru viaţa sa. Comportamentul real nu trebuie
receptat ca o alterare a comunităţii săteşti, el nu presupune o decădere morală a satului, ci integrează perfect
lumea satului în evoluţia întregii societăţi, în câmpul de acţiune al legilor generale de dezvoltare socială, într-un
climat mental specific unei epoci, unui timp. Comportamentul real releva problemele, confruntările, tensiunile ce
macină satul şi chiar obliga puterea să reflecteze la modificări, menite să armonizeze viaţa privată a individului cu
autorităţile civile sau bisericeşti. În nici un alt domeniu invazia autorităţii publice nu a fost mai evidentă decât în
viaţa familială, legislaţia vieţii familiale vădeşte preocupările guvernanţilor: trebuia păstrat cu orice preţ un echilibru
între protecţia libertăţii individuale, menţinerea solidarităţii familiale şi întărirea controlului de stat, trebuia asigurată
protecţia individului faţă de tirania familiilor şi a bisericii. 18

11
13
14
15
16

17
18

Directia Judeteană a Arhivelor Nationale (D.J.A.N.) Cluj, Fond "Episcopia greco-catolică Cluj-Gherla", doc. 4588, 1890.
D.J.A.N. Cluj, Fond "Episcopia greco-catolică Cluj-Gherla". doc. 253 1910.
S. Bolovan, Flll11ilia.. ., p. 160.
Marcelle Tinayre, op.cit., p. 28.
Sorina Bolovan, Legislafia cu CIURCtt:r I11Jitrimonilli... , p. 173-174.
S. Bolovan, FlllDiliR ... , p. 173.
Apud. Lynn Hunt, Re·volu,tia frliilct:zi fi viafR privată, în voi. Istoria vietii private, coord. Ph. Aries şi G. Duby, voi. 7, p. 27-28.
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Divorţul

Studiile tradiţionale de demografic istorică iniţiază investiţiile privind recăsătoria, implicit divorţul, pornind
de la considerente eminamente demo-economice: mortalitatea ridicată determina disoluţia forţată a unui cuplu
marital; în acest caz microeconomia casnică impune contractarea unei noi căsătorii. Divorţul, ca o componentă
demografică, cauză a recăsătoriei şi concubinajului este tratat doar tangenţial. Integrat ciclului vieţii familiale
este însă în măsură de a releva efecte şi determinaţii inedite, privind structura familială, relaţiile matrimoniale şi
interumane.
În ciuda unei imagini idealizate privind moralitatea ţăranului român, acesta (şi implicit colectivitatea pe
care o formează) este marcat de impurităţile specifice unui microcosmos uman.
Evident, societatea ţărănească dependentă de Biserica şi de criteriile ei morale tinde spre o anumită puritate.
Din această perspectivă, divorţul este primit şi privit cu reticenţă de Biserică şi prin aceasta de către colectivitate.
Pentru Biserica catolică, sterilitatea femeii, impotenţa bărbatului, abstinenţa sexuală în cadrul cuplului
marital, infirmitatea, moralitatea scăzută nu se constituie în motive justificabile de disoluţie a cuplului. Doctrina
catolică admite cu mare greutate chiar şi soluţia separaţiei. 19 În acest caz, obligaţia soţilor de a trăi împreună este
ridicată, însă legătura matrimonială rămâne în vigoare, căsătoria legitimă cu o a treia persoană fiind imposibilă. 20
Din acest punct de vedere Biserica ortodoxă este mult mai largă în concepţie, admiţând, în caz de stare
conflictuală casnică, 16 motive ce pot justifica ruperea căsătoriei. 21
În funcţie de gravitate, Biserica ortodoxă distinge trei categorii de "impedimente" prin care se poate acorda
divorţul: şi anume, motive în urma cărora căsătoria desfăcută imediat: impotenţa, călugărirea, ruperea jurământului
monahal; apoi cauze pentru care, dacă există referinţe, nu se încheie căsătoria, prin urmare, dacă acestea au fost
tăinuite, căsătoria este declarată nulă: cosanguinitatea şi afinitatea spirituală în gradele oprite, prostul renume,
căsătoria dintre un păgân şi un creştin; în fine, modalitatea de încheiere a căsătoriei, legalitatea sau ilegalitatea ei:
răpirea, înşelarea în persoană şi sclavia, care vor lua în considerare în caz de conflict conjuga! major.ZZ
Fenomenul divorţial cu aspectele lui concrete (amploare, cauze, motive) este analizat la scara spaţiului
geografic aflat sub jurisdicţia religioasă a Protopopiatului ortodox al Turzii. Într-o secvenţă de timp relativ mică,
între anii 1880-1899, arhiva acestui protopopiat a păstrat 207 procese de divorţ. Dintre acestea, 79 au ca motiv
adulterul, 47 concubinajul, sila şi ura nedumerită a unuia dintre parteneri faţă de celălalt 32, maltratarea 27,
părăsirea domiciliului conjuga! 28, impotenţa 3, inversiunea sexuală 1.
Păcatul adulteru1ui şi prin urmare acesta ca motiv de divorţ este cel mai des invocat (41,71% ).
De cele mai multe ori adulterul este produs de către femei (76,9%), faţă de 23% din cazuri, când se face
vinovat de încălcarea jurământului casnic.
In fidelitatea femeii poate fi decriptată şi în urma unor controale medicale. Todea Iosif din Ceagz intentează
proces de divorţ datorită purtării " ... foarte imorale a inctei (acuzată de divorţ)", constatându-se că a fost ·· ...
internată în spitalul din Turda pentru o boală veneroasă, pentru care a stat sub cură 4 luni de zile".~ 3
Iată un alt proces de divorţ care are ca motiv tot infidelitatea feminină, şi aici incta este prinsă în f1agrant
delict: " ... în procesul dintre Ioan Berbecuţiu şi Samertanu Elena, amândoi din parohia Cristişu, de religie ortodoxă".
Din depoziţia unui martor: "atâtai de coruptă incâtu, în afara trecuta el fiindu citatu la eserciţiu militaru ... dânsa
au începutu a vieţui în feradelegi cu un servitoriu ... pe când s-a rentorsu dela miliţie ea se afla cu acela". 24

19

20
21
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Adriana-Florica Muntean, "Diavolul la românii ortodocşi din Protopopiatul ortodox al Turzii", în Studii de Istorie a TnuJSJJvaniei,
coord. Sorin Mitu şi FI. Gogâltan, 1994, p. 176.
Victor Cathrein S.J., Concepfia catolică despre lume, Craiova, 1913, p. 114.
A. Saguna, Compendiu... , p. 76 sq.
Ibidem, p. 76.
D.J.A.N. Cluj, Fond "Protopopiatul ortodox Turda", Dosar coresponden!ă, 1898, neinventariat (în continuare, Pr. Ort. Turda).
Ibidem.
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În general, femeia ocoleşte adulterul cu un bărbat căsătorit, deşi au existat şi astfel de cazuri. Colectivitatea
este mult mai sensibilă la astfel de abateri, când încălcarea jurământului matrimonial de către unui dintre partenerii
cuplului pune în primejdie viaţa altui cuplu. În acest caz amploarea este mult mai mare iar consecinţele grave,
incumbând uneori chiar atenţionări pecuniare.
În 15,9% din cazurile de divorţ, motivul invocat este maltratarea. Desigur, în acest caz numai femeia este
supusă agresiunii. În societatea rurală românească, la fel ca şi-n societăţile europene tradiţionale, condiţia femeii
măritate nu este prea fericită. Orice femeie care se mărită trebuie să se aştepte, cândva la o "doza înţeleaptă de
bătaie" 25

aplicate soţiilor ca măsuri înţelepte de prevenire a unor virtuale şi imaginare
infidelităţi, ilustrativă este depoziţia Mariei Damian în procesul de divorţ intentat soţului ei: ·· ... m-a bătut până s-a
ostenit cu o funie groasă îndoită, după aceea cu un suci tor şi cu coji de ouă a vrut să-mi risipească trupul femeiesc ... ,
legându-mă de picioare cu o funie m-a bătut până sa ostenit, apoi m-a deslegat şi m-a bătut a treia oară până ce mi-a
crăpat toată pielea de pe spate". 26
Concubinajele prezente în procesele de divorţ au o proporţie de 47%. Statisticile efectuate de preoţii
ortodocşi~ privind mişcarea populaţiei din parohiile protopopiatului demonstrează că la nivelul acestuia existau
în 1883, 28 de cupluri constituite nelegal, faţă de 116 căsătorii legitime. În anul 1890 existau d~ja 80 de c<:mcubinajc
faţă de 78 căsătorii legitim constituite, pentru ca în 1897 să fie înregistrate 81 de concubinaje şi numai 70 de
căsătorii. Se constată, prin urmare, o creştere a concubinaje1or de la 24,13% în 1883 la 115,7 în 1897.
Părăsirea domiciliului conjuga!, deşi insuficientă pentru a obţine o sentinţă favorabilă de divorţ, este bine
documentată ( 18% ). Neplauzibilă şi prin urmare insuficientă pentru o separaţie definitivă abandonarea voită a
domiciliului conjuga! generează, în cele mai multe cazuri, noi concubinaje.
În 90% din cazuri bărbatul este cel părăsit, motivele fiind din cele mai diverse: lipsa atracţiei tizice (72%),
coabitarea tinerei cu părinţii soţului (11 %), gelozia explozivă a partenerului (4%), diferende în economia casnică
(2%). Iată un astfel de proces: "Hăşdatianu Marie, şi-a părăsitu legitimulu sau soţiu de oarecâtva tempu, şi s-a dus
la casa părintească din Agârbiciu, şi ceru apoi Oficiului Protopopescu divorţ, pentru ca până acum convieţuirea cu
soţulu sau nearătându până acum nuci una neîndestulire şi maltratare din partea soţului său". 28
Într-un singur caz bărbatul are iniţiativa, părăsindu-se nevasta. Popa Teodor din Hidiş, după numai două
luni de la căsătorie, " ... neavând nici sfaţă (ceartă), netipat (nealungat), tără nici o caiză şi-a strans hainele şi s-a·
dus şi m-a părăsit". 29
Inversiunea sexuală, documentată într-un singur caz, demonstrează, dacă nu specificitate, cel puţin
conştientizarea acestei deficienţe de către colectivitate.
Din depoziţiile martorilor în procesul de divorţ iniţiat de Ludovica Crişan din Ceanu Mare rezulta categoric
"antipatia numitului Ioan Vaida către femei şi aplecarea către bărbaţi, adecă că e tătărău (homosexual). 30
Se poate afirma prin urmare că, cel puţin în perimetrul geografic analizat, divorţul este, dacă nu un
element cotidian, cel puţin o alternativă existenţială. Comunitatea rurală, în ciuda unei doctrine moralizante,
face apel la această alternativă ori de câte ori armonia casnică e în derivă. Gama motivelor de divorţ invocate
acoperă, în cea mai mare parte, cele 16 "impedimente" admise cu destulă largheţe de către Biserica ortodoxă.
Este şi aceasta do dovadă a cunoaşterii de către colectivitate a condiţiilor concrete de disoluţie a unei căsătorii
legal constituite. 31
Pentru

bătăile corecţionale
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Emmanuel LeRoy Ladurie, Montllil/ou, SJlt occiiA.n de Ja/284 in 1324, Voi. 1., Buc., 1992, p. 391.
D.J.A.N. Cluj, Fond "Pr. Orf Turda", D. coresp. 1879, neinventariat.
D.J.A.N. Cluj, Fond "Pr. Ort. Turda", D. coresp. 1883, 1890, 1897, neinventariat.
D.J.A.N. Cluj, Fond "Pr. Ort. Turda", D. coresp. 1886, neinventariat.
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Ibidem
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D.J.A.N. Cluj, Fond "Pr. Ort. Turda", D. coresp. 1874, neinventariat.
Adriana-Florica Munteanu, op.cit., p. 178.
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Fundamentele majore ale vieţii umane sunt legate de natura biologică a omului (naşterea, legăturile intime,
moartea) peste care se vor impune legislatorii şi moraliştii. Legile trebuiau să fixeze manifestările umane în cadre
legale bine delimitate, într-un cuvânt să legitimeze existenţa primară. Nu se poate exclude faptul că, asemeni
fenomenelor politice sau economice, şi cele demografice au avut sau au, dincolo de caracteristicile universal
valabile, particularităţi individuale. Fiecare zonă, fiecare corp social îşi va impune propriile înţelegeri peste
schimbările de la nivel structural sau suprastructural ale unei societăţi. De aceea se impune cercetarea demografică
pentru fiecare spaţiu în parte şi dincolo de ceea ce este universal, ies la lumină ipostaze inedite.
Cercetarea şi analizarea ciclului vieţii familiei se impune din cel puţin două perspective h.mdamentalc: o
perspectivă emică, adică înţelegerile şi explicaţiile indivizilor ce vin din interiorul lor sau al familiei; şi o perspectivă
etică, adică convenţiile elaborate de legislatori şi moralişti, unde se integrează şi judecăţile cercetătorului.
Biserica a arătat faţă de concubin~j o intransigenţă totală şi a făcut tot posibilul să-I împiedice sau cel puţin
să-I reducă ca număr, şi în acest scop a utilizat toate mijloacele posibile: predici, catehizare, a avut chiar ~jutorul
autorităţilor civile şi militare. Concubin~jele trebuie privite însă ca o consecinţă a reglementărilor juridice şi
morale ale comunităţii, ce încercau să programeze viaţa afectivă. Supuşi voinţei părinteşti sau a comunităţii,
mdivizii nu-şi puteau hotărî singuri viaţa, iar tentaţia dragostei, neîmplinirile, povara unei căsnicii silite a împins
indivizii spre atitudini neconforme cu morala civilă şi religioasă.
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Câteva aspecte ale colaborării
dintre
Victor Onişor şi Aurel Vlad în cadrul grupului neoactivist de la

Orăştie

Valentin ORGA

Aurel Vlad şi Victor Onişor fac parte din "generaţia Unirii". Participanţi activi la evenimentele însemnate
ale sfârşitului secolului al XIX-lea şi începutul celui următor, cei doi au militat pentru emanciparea economică şi
politică a românilor din Austro-Ungaria, pentru unirea Transilvaniei cu România. Cu toate meritele lor, activitatea
lor a fost, cel mai adesea, trecută într-un plan secundar de către istorici.
Victor Onişor s-a născut la 19 iunie 1874 în comuna Zagra din judeţul Bistriţa-Năsăud şi a crescut în
mijlocul comunităţii grănicereşti năsăudene. Studiile primare le face în comuna natală, iar cele secundare la
gimnaziul grăniceresc din Năsăud. În aceşti ani se remarcă prin înclinaţia deosebită pentru studiu. Activitatea
desfăşurată ca elev, dar şi aceea în calitate de membru al societăţii literare "Virus Romana Rediviva" îi aduce
alegerea sa în funcţia de preşedine al acesteia ( 1892-1893). Din anul1893 se înscrie la Universitatea din Budapesta
pentru a studia ştiinţele juridice. 1
Aurel Vlad s-a născut la Orăştie, la 25 ianuarie 1875, în familia avocatului Alexandru Claudiu Vlad secretar la magistratura oraşului, căsătorit cu Aurelia, fiica marelui cărturar George Bariţiu. Aurel Vlad urmează
şcoala primară şi apoi Liceul reformat maghiar "Kun" din Orăştie. În 1893, Aurel Vlad îşi ia examenul de
bacalaureat, reuşind să tie cel mai bun absolvent. Din toamna anului 1893 se înscrie, asemeni lui Victor Onişor. la
Facultatea de drept a Universităţii din Budapesta."
Ajunşi în acelaşi timp la studii în capitala maghiară, Victor Onişor şi Aurel Vlad se integrează repede în
atmosfera existentă în mijlocul studenţimii române, grupate în jurul Societăţii de lectură "Petru Maior". 1 Ca
liecare tânăr român ardelean preocupat de idealurile naţionale, de lupta de emancipare a neamului, cei doi se
înscriu în rândurile vechii organizaţii studenţeşti. Aceasa era cadrul organizatoric unde se întruneau tinerii români
aflaţi la studii, departe de meleagurile natale, convinşi că "numai adunaţi într-un loc, sub un scut, în bună înţelegere'',
se pot cunoaşte "pentru ca să-şi împărtăşească unul altuia vederile". 4 Printre colegii de studii şi prietenii din acei
ani s-au numărat: Iuliu Maniu, Elie Dăianu, Octavian Vassu, Victor Branişte, Axente Banciu, Al. Vaida Voevod
(Viena) ş.a.
Dacă Vlad este ales încă din primul an în comitetul de conducere al Societăţii în calitate de notar, Onişor
este desemnat secretar în comitetul ales pe anul universitar 1894-95. 5
Iată cum îşi aducea aminte Victor Onişor de cel dintâi an petrecut ca membru al Societăţii: "Pe lângă
activitatea socială şi literară de la Petru Maior, tinerimea română făcea şi politică. Era anul, în care se pusese la
cale procesul Memorandului ... În luna mai [1894] am participat o mare parte dintre studenţi ca delegaţi ai tinerimii

Simion Lupşan, Ioan Rusu-Sără!eanu, Victo1· Omfor, militlll11 de sc11mii pentru Unirc11 ThwsJirlll1ici cu Rom;ima, în FI, V, 1988,
p.l34-l35.
Valentin Orga, A urei Vl11d- istoric şi destin, Cluj, 2001, p.18-19.
1
Pentru rolul Societă1ii "Petru Maior" vezi Eugenia Glodariu, AsociR,Iiilc culturRlc 11lc tineretului studios din mon111WH hRbsbwgiCfi:
1860-1918, Cluj-Napoca, 1998.
' Almanachul Societă1ii de lectură "Petru Maior", Budapesta, 1901, p.lO.
1
Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" - Cluj-Napoca, Colec1ii speciale, Fond Societatea studen!ească "Petru Maior",
Protocolul conceptelor, 1887-1896.
1
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la dezbaterea procesului Memorandului de la Cluj, unde am stat cel puţin trei săptămâni. Am luat parte cu tinerii
veniţi de la Pesta şi Viena, cu cei de la Cluj la toate acţiunile în legătură cu procesul. Am dat cele două manifeste
către popor, pe care le-am semnat cu numele fiecare. Natural, când ne-am întors la Pesta să continuăm munca de
a ne da examenele, cei mai mulţi erau bursieri, obligaţi a ne trece deci examenele la primul termen, ne-am găsit
puşi în anchetă disciplinară pentru cele două manifeste". 6
Prezenţa celor doi între studenţii români de la Budapesta care s-au deplasat la Cluj în zilele procesului
Memorandului şi care au luat atitudine faţă de abuzurile săvârşite de justiţia maghiară, nu poate ti pusă la îndoială.
Vlad demisionează chiar din conducerea Societăţii, pentru a nu atrage atenţia autorităţilor asupra acesteia, fiind
interzisă activitatea politică în cadrul ei. 7
Acţiunile întreprinse cu ocazia procesului au fost coordonate de Comitetul tinerimii din Ungaria şi
Transllvania. Au fost redactate şi tipărite: o adresă intitulată Popor român semnată de "tinerimea română" şi
Mamfestuljunimii academice române din Transilvania, Ungaria şi Banat pentru comitetul executiv al PNR. În
numele solidarităţii tinerii universitari români din Ungaria cer colegilor lor din România să organizeze întruniri
naţionale în diverse oraşe pentru a protesta împotriva împrocesuării memorandiştilor. 8
Întorşi la vechile preocupări specifice vieţii de studenţi, cei care au luat parte la evenimentele de la Cluj şi-au
împărtăşit impresiile colegilor lor. Dat tiind verdictul pronunţat în această cauză, studenţii trimit telegrame de
îmbărbătare acuzaţi lor şi apărători lor. 9 Conţinutul celei trimise de studenţii din Budapesta avea următorul conţinut:
Salutăm întreaga adunare şi ne asociem la proteste, căci ele sunt protestele poporului nostru. Biserica ne zice cu
preotul: Jo-s mâna mângâienl; Jo-s balsamul durerii, Jo-s cumpăna puteni Bi11erica O(.:rotitvarca neamului este
atacată. Sus! Să o apărăm, căci ea ne-a apărat în decursul veacunlor. Sus inimile. Sus glasul nostru, protestăm în
numele tinerimei academice. Semnează printre alţii Ax. Banciu, A. Vlad, V. Onişor, E. Dăianu, At. Gava,
I. Maniu, FI. Muntean, I. Suciu, O. Vassu. 10 De remarcat că toţi semnatarii [23] se număraseră printre membrii
Societăţii "Petru Maior':
Pentru atitudinea lor în timpul procesului şi, în special, pentru răspândirea celor două manifeste, Ministerul
de Interne maghiar a deschis o anchetă în vederea pedepsirii semnatarilor manifestelor. Studenţii români de la
universităţile din Viena, Graz, Budapesta, Oradea s-au declarat solidari responsabili cu redactarea şi răspândirea
acestora, publicând în presa vremii următoarele: " ... declarăm cu topi că acele scrieri sunt ale noastn.: )~'i /c-am
făcut I'n deplină cunoştin,tă că l'ndeplinim o datorin,tă na,tională. Sim,tim şi o mândrie deosebită, că poporul nostru
a IÎJ.feles ~'i ascultat glasul sinc~r al fiilor săi şi a dovedit IÎJ ziua de 7 mai şi I'n cele unnătoare că )'Ilie să fie demn )~·i
aprig apărător al drepturilor sale[...} şi din nou il asigurăm că şi pe viitor vom rămâne credincio)~·i devi/.ei TOTUL
PtNTRU NAŢIUNE". Declaraţia este însoţită de 56 de semnături, printre care ale lui Iuliu Maniu, Alexandru
Vmda, Aurel Vlad, Victor Onişor, Aurel Lazăr, Alexandru Fodor, Elie Cristea, Elie Dăianu sau N. Comşa. 11
Mai mulţi studenţi au fost chemaţi în faţa forurilor universitare. 12 La Budapesta sunt convocaţi pentru ziua
de 11 iunie la Rectorat, un număr de unsprezece studenţi, la care se mai adaugă încă doi, de la medicină. u Dintre
primii, unul este absolvit de orice bănuială. Rămaşi 12 în faţa rectorului (6 de la drept, 5 de la medicină, 1 de la
tilosotie)1\ li s-au pus aceleaşi întrebări în problema Apelului şi Mamf'estului Ei şi-au dovedit, şi de această dată,
V. Onişor, Amintiri de la Societatea de lecturii "Petru Maior': în Almanahul Societătii Academice, Cluj, 1929, p.68; V. Orga, Aurel
Vlad, p.26-28.
7
V. Orga, Aurel Vlad, p.25. Demisia este datată 17 aprilie 1894.
8
Eugenia Glodariu, Participarea tineretului universitar rom/in din Austro-Ungarialamişcareamenwnmdisli, în ActaMN, 1980,
p.318-319; V. Onişor, op.cit., p.68; V. Orga, Aurel Vlad, p.26-27.
" Dreptatea, 1894, nr.99 din 5/17 mai.
10
Tribuna. XI, 1894, nr.l 09 din 26 mai/7 iun.
11
Gazeta Transilvaniei, 1894, nr.l35 din 19 iun./1 iul.; Vezi textul şi lista reproduse integral în V. Orga, Aurel Vlad student la
Budapesta, în Sargetia, XXVIV2, 1997-1998, p.198-199.
~ Eugenia Glodariu, ActaMN1980, p.320.
13
Tribuna, XI, 1894, nr.112 din 31mai/12 iun.; nr.l14 din 2/14 iun.
14
Gazeta Transilvaniei, 1894, nr.122 din 3/15 iun.
6
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spiritul de solidaritate. Atitudinea lor a avut un oarecare efect asupra rectorului, care n-a luat nici o măsură,
mulţumindu-se să-i atenţioneze verbal de pericolul ce-l reprezenta repetarea unui asemenea gest de indisciplină.
Soluţia rămânea în mâna ministrului de interne Csăky. 15 Cu această ocazie, presa maghiară s-a dovedit foarte
"atentă" cu tinerii răzvrătiţi. Ziarul "Egyetertes'; din 22 iunie, scria: "Studenţii valahi nu-şi încap în piele. Cu tot
preţul voiesc să fie martiri. Aceia, cari încă nu s-au împărtăşit de fericire, ca să mănânce în dor papricaşu de
Seghedin, voiesc să facă serviţii martiragiului prin aceea, că se declară solidari cu condamnaţii în Cluşiu, după
aducerea sentinţei". 16 În cele din urmă ancheta s-a sfârşit fără urmări. Măsura s-a datorat, poate, şi constatării că în
străinătate aveau loc acţiuni de simpatie faţă de mişcările studenţilor români din Austro-Ungaria. 17 Cert este că s-au
luat măsuri pentru a se evita acţiunile de solidarizare a studenţilor naţionalităţilor din alte centre universitare.
Acţiunile în care Vlad, Onişor şi colegii lor au fost implicaţi au fost mult mai numeroase, având o importanţă
mai mare sau mai mică pentru mişcarea naţională, dar cu siguranţă acestea au constituit surse ale to~jării şi călirii
personalităţii lor, pregătindu-se astfel pentru activitatea ce aveau să o desfăşoare o dată cu intrarea lor în viaţa
politică adevărată. 18

La absolvire, atât Vlad, cât şi Victor Onişor îşi tac stagiatura în cabinete avocaţiale româneşti, pregătindu-şi
concomitent şi doctoratele la Budapesta. Debutul secolului al XX-lea îi găseşte pe amândoi avocaţi pledanţi cu
cancelarie proprie şi implicaţi în viaţa culturală şi politică a comitatelor Hunedoara, respectiv Bistriţa-Năsăud.
Dacă V. Onişor va activa în presă în perioada 1897-1900, ca redactor la "Tribuna·: "Foaia Poporu!ui''(Sibiu),
alături de Ilarie Chendi, Ioan Scurtu, şi corespondent la 'Vreptatea"(Timişoara)1 9 , Aurel Vlad, protitând de relaţia
sa cu Francisc Hossu-Longin, se implică în demersurile făcute de grupările din Partidul Naţional Român, pentru
soluţionarea crizei în care se atla această formaţiune politică. Vlad va deveni, alături de Maniu, Vaida şi
N. Comşa, membru al comitetului de conducere al PNR, în urma completării acestuia prin cooptare. 20
Aurel Vlad, constatând imobilismul conducerii PNR, dar şi disfuncţionalităţile organizatorice în urma
şedinţelor confidenţiale de la Timişoara şi Cluj ce au avut ca scop consultări în perspectiva alegerilor parlamentare
din 1901, dar şi rezultatele obţinute de unii candidaţi români (independenţi sau de pe listele partidelor maghiare),
precum Nicolae Şerban (şi contracandidatul său Octavian Vassu), Ioan Ciocan, Aurel Munteanu ş.a., îl determină
să iniţieze o mişcare menită să revigoreze activitatea partidului, să militeze pentru reorganizarea şi modificarea
tacticii politice a acestuia. Astfel, în toamna anului 1901, Vlad, împreună cu preotul-ziarist Ioan Moţa, organizează
o constătuire contidenţială la care invită "mai mulţi bărbaţi tineri din comitatul Hunedoarei". În urma acestei
întruniri, avocatul din Orăştie trimite fruntaşilor din ţinut şi la "vreo 30 de amici şi cunoscuţi ( ... )pe care-i ştia de
la Universitate, cu inimi româneşti curate", proiectul unui program de acţiune şi propunerea editării unui nou
ziar. 21 Răspunsurile au fost în măsură să-I bucure pe Vlad, căci în primele zile ale anului 1902 apare la Orăştie
"Libertatea': Aurel Vlad îi scria preşedintelui partidului, Ioan Raţiu, anunţându-i intenţia:"Ca şef al partidului
naţional am onoarea a vă aduce la cunoştinţă, că în săptămâna viitoare mai mulţi tineri membri ai partidului
naţional vom eda [edita - n. n.] o foaie săptămânală politică. Pentru a vă putea orienta programul îl aclud [anexez
- n. n. J sub/. (... )Totodată îmi iau voie a vă aduce la cunoştinţă că pentru a-mi susţine absolută libertate de acţiune
de-o parte, iar de altă parte fiind ferm convins, că comitetul central în actuala composiţie e necapace de orice

15
16

17
18

19
20
21

Tribuna, XI, 1894, nr.114 din 2/14 iun.
Gazeta Transilvaniei, 1894, nr.l38 din 22 iun./4 iul.
E. Glodariu, ActaMN 1980, p.320.
Eugenia Glodariu, Asociaţiile culturale ale tineretului unil'ersitM rom;în din mon~~rhin habsburgică: 1860-1918, Cluj-Napoca, 1998;
idem, PnrticipMell tineJ"etului universitM rom;în din Austro-UngMilllll JJU'şcnrelllllemornndistii, Acta MN, 1980; idem, Solidaritatea
tineretului universiw al nnţionnlităfllor din Austro-UngMin în lupta pentru em1111cipnren nn,tionnlii, Restituiri (Deva), III, 1995;
Mi lan Krajeovie, CoillborMell studenţilor nn,tionnlită,tilor oprimnte din Austro-UngMill în lupta de emancipare între 1890-1900, în
AIIA, Cluj, XXVI, 1983-1984; V. Orga, Aurel Vlad, idem, Aurel Vlad- student In Budapesta, în Sargetia, XXVII/2, 1997-1998.
S. Lupşan, I. Rusu-Sără!eanu, op.cil., p.l36-137.
V Orga, Aure/ Vlad, p.72.
Libertatea, XI, 1912, nr.l din 1114 ian.
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acţiune,

despre ce u durere m-am convins deja la ultima adunare, când minoritatea a declarat, că nu se supune
decisului majorităţii, m-am decis a repăşi din sânul comitetului ... "22
Programul ziarului, şi implicit al grupului, a fost semnat iniţial de 23 de persoane, la care, pe parcurs, se
mai adaugă şi alţii. Aceştia au fost: George Adam, Victor Bontescu, Lucian Borcia, Liviu Cigărean, Nicolae
Comşa, Ionel Comşa, Ilarie Chendi, Romul Dobo, George Măcelariu, Tit Mălaiu, Ioan Marghita, Valer Moldvan,
Ioan Moţa, Aurel Oltean, Victor Onişor, Iustin Pop, Gavril Suciu, Alexandru Vaida, Octavian Vassu, Aurel Vlad,
Samuil Vlădoane, Ioan 1. Vulcu. Cei mai mulţi dintre semnatari au fost colegi de generaţie de studiu la universităţi
sau institute din Cluj, Sibiu, Budapesta, Viena şi au participat la diverse evenimente în acei aniY
Apariţia ziarului şi a noului nucleu pro-activist a fost în măsură să-i bucure pe fruntaşii politici români de
la Arad, sau redacţiile "Tribunei Poporului'; "Activitatea'; "Telegraful Român':
Un punct de superioritate al nouii grupări îl constituia faptul că membrii săi proveneau din mai multe
puncte ale Transilvaniei, acoperind un areal mult mai mare şi reprezentau confesional ambele biserici româneşti.
În primul editorial, "Cuvântul nostru program", se face o analiză amănunţită a situaţiei create în mişcarea
naţională în perioada crizei PNR şi subliniază necesitatea modificării tacticii partidului. Rccunoscând - spre
deosebire de "Activitatea'; - foloasele aduse de lupta naţională din momentele istorice de până la începutul
veacului al XX-lea, noul ziar nu neagă adevărul că, "înăsprirea situaţiunii noastre politice este de a se atribui nu
numai cauzelor externe, ci, poate în măsură mare unor cauze interne provenite din greşeli de tactică"·. ·
''Libertatea" îşi face cunoscută intenţia de a merge pe linia căutării "modalităţi lor cu ajutorul cărora să
vedem din nou pus în funcţionare partidul naţional român". 24
Dacă "Activitatea'; prin manifestarea dorinţei intrării cu orice preţ în activitatea politică, chiar cu riscul
spargerii solidarităţii, şi-a atras dezaprobări, chiar şi din rândurile activiştilor, gazeta cdi.tată de Moţa şi Vlad, a
afirmat de la început că va ti aprigă propagatoare în popor "a principiului de activitate vmă", dar că va sta "pe
baza comună a singurului program naţional, şi pe basa hotărârilor conferenţelor naţionale, câtă vreme acelea nu se
vor modifica". 25
Grupul din jurul ''Libertatii" pune problema reorganizării mişcării naţionale, astfel încât să poată sprijini
pe viitor activitatea Partidului Naţional Român.
Cei care au semnat acest program şi-au asumat şi susţinerea materială şi logistică a foii. Astfel, încă din
primele numere vor apare articole semnate de aceştia, tie cu numele întreg, tie folosindu-se de pseudonime (Il.
Chendi=- Fidelio, 1. Moţa= Iancu, A. Vlad= Iunius, Valer Moldovan, Victor Onişor etc).
Cel mai activ se dovedeşte a fi Aurel Vlad. Articolele sale sunt centrate pe ideea activismului politic şi pe
reorganizarea partidului, lansând lozinca "la oameni no1~ anno: noi': Acesta scria că, în condiţiile în care însăşi
existenţa naţională este periclitată, tot românul, indiferent de e tânăr sau bătrân, moderat sau radical, trebuie să
lupte pentru "a asigura existenţa şi viitorul naţionalităţii noastre. (... ) Partidul nostru naţional - considera el pentru servirea acestui măreţ scop are drept de existenţă, ear programul lui astfel trebuie întocmit, încât pe lângă
promovarea scopului final, să fie pe de o parte realisabil, ear pe de altă parte să fie accesibilă concentrarea tuturor
elementelor cinstite". 26 Prin urmare el viza prin aceasta punctele 1 şi 9 din programul naţional, sugerând că
asemenea deziderate puteau ti foarte greu de realizat.
Conţinutul articolelor apărute în ''Libertatea'; faptul că o parte dintre semnatari sunt membri ai Comitetului
executiv al Partidului Naţional, dar şi frontul tot mai închegat al presei activiste, 1-au tăcut pe Alexandru Mocioni
să scrie în 'Vrapelu!'; un articol cuprinzător în problema activismului şi pasivismului. 27 După cum reiese din

" Arhivele Na!ionale- Bucureşti, Fond I. Ra!iu, dos.524, f.l, A. Vlad către I.Ra!iu, Orăştie la 23 dcc.1901.
~ V Orga, Aurel Vlad, p.83-84; idem, Sarge,tiaXX.VII/2, p.l73-202.
14
Libertatea, I, 1902, nr.1 din 1 ian.
H I.I. Şerban, Apulum1974, p.458.
26
Libertatea, 1, 1902, nr.3 din 15/28 ian.
21
Drapelul, 1902, nr. 48 din 25 apr./8 mai; Articolul Curentul nou a apărut simultan în Gazeta Transilvaniei şi T1ibuna (Sibiu) fiind
tradus şi în limba gennană în Deutsche Tageblat fur Ungam (Timişoara).
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corespondenţa între

acesta şi V Branişte, el a dorit ca articolul său să tie publicat în toate ziarele ostile activiştilor,
interesat fiind de a lovi cu o cât mai mare greutate în aceştia. 28
Fără a avea talentul şi clarviziunea omului lui Mocioni, Aurel Vlad încearcă într-o serie de şapte articole, să
argumenteze justeţea şi oportunitatea "curentului nou". Tânărul orăştian atrăgea atenţia că este greşit a se ''crede
posibilă o abstinenţă pasivă pc vecie; o nelucrare continuă, sau măcar susţinută un timp îndelunga~ fară ca forţele
de cari dispunem să se paralizeze prin această neactivitate. (... ) forţa şi puterea de viaţă trebuie să-şi caute şi să-şi
afle teren de lucru, teren de expansiune, căci altfel se moleşeşte, se consumă, fară a produce vreun rod bun".
Consideră acţiunea memorandistă- contestată de Mocioni atât la data desfăşurării ei, cât şi ulterior- ca o necesitate
de exprimare a "forţelor partidului naţional încătuşate şi condamnate la nelucrare". Vlad recunoaşte că pasivitatea
este un mijloc drastic pentru demonstrarea nemulţumirii unui popor sau partid.
"Curentul nou" nu este nou, căci "s-a ivit deodată cu intrarea poporului român în luptele politice". Se
respinge acuzaţia că noua orientare ar reprezenta "abdicaţie naţională", "renunţare la politică naţională", şi că ar
atrage după sine "jertfirea principiului de solidaritate" şi "nimicirea partidului naţional". În opinia lui Aurel Vlad
se impunea ca partidul, poporul, "să fie angajat cu toate forţele sale, la o luptă oarecare, (... ) prin care să se
oţelească puterile şi să dezvolte în straturile largi o conştienţă viuă naţională". 29 Abstinenţa unui popor tânăr, în
dezvoltare şi tără şcoală politică,- considerau cei de la "Libertatea"- era în esenţă egală cu renunţarea la rezistenţă.
Susţineau că o apreciere obiectivă a rezultatelor obţinute prin pasivitate, "nici naivul naivilor nu poate atinna că
ea ar fi avut oareşcari unnări neplăcute pentru adversarii noştri, din contră, prin declararea pasivităţii, noi de bună
voie am părăsit singurul teren legal, care ne oferă posibilitatea unei rezistenţe." Un partid politic sau un popor
inspiră respect adversarilor nu prin pasivitate, chiar şi când este ea declarată, ci prin forţa şi puterea sa.
În privinţa distrugerii solidarităţii, invocate de Mocioni în trecerea de la pasivism la activism, Vlad atinna
că nicicând nu a existat solidaritate deplină, cu atât mai puţin în acel moment: " ... nu poate ti vorbă de solidaritate
atunci, când în partidul nostru există mai multe grupuri, care la tot cazul au dezvoltat mai multă forţă întru
combaterea şi descreditarea reciprocă, decât întru combaterea duşmanului comun. Sau constă solidaritatea ... se
întreba tânărul fruntaş - în aceea că noi, în diferite centre din motive confesionale, materiale, sociale şi uneori
curat personale, să ne combatem până la cuţit, angajându-ne toate forţele la atari lupte netrebnice." Acesta acuza
că solidaritatea existentă se manifesta "în nelucrare, îu neactivitate şi trândăvie".lo
La fel ca şi activiştii din jurul lui Aurel Munteanu şi a ''Activităpi'; Vlad este de părere că prin pasivitate se
neglijează educarea politică şi naţionalistă a poporului. Cea mai funestă consecinţă a pasivităţii era în opima
celor de la '"Libertatea"_ că prin aceasta s-a eliminat cel mai "eficace mijloc de a da poporului o şcoală politică şi
de a face din el cetăţean conştiu de drepturile sale naţionale şi individuale." Se considera că, după imposibilitatea
de a ti susţinută solidar şi total, pasivitatea împiedica propagarea intensivă a conştiinţei naţionale şi dezvoltarea
simţului de independenţă a ţăranilor faţă de slujbaşii administraţiei. Ieşirea din impas era, pentru aceştia abandonarea
pasivităţii şi "intrarea noastră în luptele electorale şi parlamentare". "Libertatea"susţinea că nu doar restricţiile ce
reies din legislaţia electorală din Transilvania au detenninat declararea pasivităţii. Aurel Vlad era de părere că şi
în aceste condiţii vitrege românii puteau depune candidaturi de deputaţi în 30-40 de cercuri electorale, unde aveau
majoritate. Aceasta ar fi însemnat dezvoltarea conştiinţei de luptători a alegătorilor: "Şi dacă prin luptă continuă
ne va succede să dezvoltăm simţul naţional în poporul nostru în atare măsură, încât guvernul numai cu forţa va
putea împiedica reuşita candidaţilor noştri, nu mai avem lipsă de alte rezultate, pentru că munca noastră 5i încordările
noastre sunt pe deplin răsplătite." Pentru el, Mocioni "stăte?. departe de realitate" susţinând pasivitatea. :H Întrângerile
electorale suferite de români la alegerile parlamentare din trecut nu se datorau numai practicilor electorale ale
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V. Branişte, Coresponden,lă, III, p.16-20:
la 20 mai 1902 şi 24 mai 1902.
Libertatea, 1902, nr.21 din 4/17 mai.
Ibidem, nr.27 din 15/28 iun.
!bJdem, nr.22 din 11/24 mai.
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autoritătilor
"neorientării şi nematuritătii
, ' ci şi slăbiciunilor conducătorilor nationali,
,
, politice a alegătorilor( ... ) şi
lipsei de disciplină şi organizaţiune". Este dat exemplul saşilor asupra cărora guvernul are aceleaşi mijloace de
acţiune,

deosebirea fiind găsită în aceea că alegătorii saşi sunt disciplinaţi şi conştienţi de dreptul lor, ceea ce nu-i
poate împiedica să-şi susţină candidaţii. De asemenea sunt amintiţi slovac ii care tocmai prin bărbăţia şi lnsufleţirea
alegătonlorlor, au ales patru candidaţi naţionali. Aceste chestiuni, remediate, ar putea aduce îmbunătăţirea situaţiei:
"punându-ne pe lucru şi intrând în activitate, încetul cu încetul se va dezvolta şi i'n poporul nostru conştJinţa de
dreptate şi libertate civică, în lipsa căreia, luptă politică cu oareşcari sorţi de izbândă nici gând nu vom putea da".
Vlad combate neîncrederea în posibilitatea alegerii de candidaţi naţionali: "trebuie să nutrească cineva absolută
neîncredere în puterea de viaţă, în sentimentul naţional şi în cinstea alegătorilor români, dacă susţine, că în contra
guvernului noi nu putem izbândi cu un singur candidat naţional." 32
Decretarea activităţii faţă de parlament era, -în opinia celor de la ''Libertatea"-, singura soluţie care ar
''inviora încă repede şi în mod general poporul român la conştiinţa drepturilor şi chemării sale politice (... ) şi ar li
capabilă a face să uite parcă tristul trecut recent, cel cu sfâşieri, cu nedemne şi adesea nedrepte acuze reciproce ... ".
Vlad, considera momentele Replicei şi Memorandulw; ca manifestări ale dorinţei poporului de activitate politică
şi era convins de însut1eţirea care-I poate cuprinde în asemenea momente. Acesta era de părere că alegerea, de bun
timp, ca deputat a lui Şerban în comitatul Făgăraş se datora doar faptului că este român şi că orice maghiar nu
cuteza să-I concureze dacă nu avea sprijinul administraţiei. Un caz asemănător era cel al lui Szombathy (român
maghiarizat), care, în 1901, a câştigat în faţa unui maghiar, susţinând că este român. Sunt aduse, ca exemplu,
alegerile pentru deputaţi în adunările comitatense, la care populaţia românescă participa, susţinându-şi candidaţii
conaţ10nali. Prin urmare, alegerea de deputaţi în parlamentul de la Budapesta, activitatea lor ca reprezentanţi ai
românilor, ar stimula şi mai mult manifestarea conştiinţei naţionale în rândul poporului.\\
Liderul grupului de la Orăştie respingea, de asemenea, acuza de oportunism adusă de Mocioni: "nici jertfirea
punctului prim din program, nici intrarea în activitate, nici proiectele de reorganizare a partidului, nu sunt etluxul
[refluxul- n.n.V.O.] unui «oportunism»( ... ) câtă vreme contrastele dintre noi şi contrari sunt astăzi atât de a(.;utc,
încât oricât de oportunişti am fi, până când stăm pe bază naţională, oportunismul nostru este în ochii adversarilor
egal cu intransigenţa. Înţelegând însă sub «oportunism» tendinţa naţională de a face, între împrejurările date, cu
forţele disponibile şi ţinând cont de faptele împlinite, pe care tu nu le poţi schimba, de a !'ace( ... ), tot ce se poate
lace pentru promovarea intereselor naţJânale, în acest înţeles suntem şi trebuie să tim oportunişti." El susţinea
mai departe că aderenţii noului curent nu doresc să abzică de f'acto de viaţa şi existenţa partidului, presupunând
chiar aceea că, ţinând la existenţa faptică, am renunţa de iure la dreptul de existenţă. Existenţa de iurc, când cea de
f'acto nu există, este o simplă ficţiune, în fapt este egală cu neexistcnţa.J 4
Aurel Vlad era de părere că succesul activismului în plan parlamentar nu va li unul imediat, ci cu urmări
pozitive în timp. După o perioadă de acumulare la nivelul educării politice şi în spirit naţional a alegătorilor,
aceştia vor putea susţine cu succes candidaţii proprii în confruntările electorale, cu toată opoziţia şi presiunea
autorităţilor maghiare: "Rezolvarea intrării noastre în activitate va ti la tot cazul dezvoltarea treptată a conştiinţei
de drept şi a conştiinţei naţionale în popor, încât după un timp oarecare, pc lângă o disciplină şi organizaţiune
potrivită, vom dispune în mod absolut de alegătorii noştri întru exercitarea dreptului electoral, şi adversarului îi va
ti imposibil să împiedece reuşita noastră. Nu desconsider- scria Vlad -, puterea şi terorismul ce-l poate dezveli
puterea executivă, dar faţă de acest terorism putem pune altul mult mai puternic, dezvoltat prin masele populare.
ajuns la conştiinţa forţei sale." Dominaţia elementului maghiar se putea menţine doar printr-un sistem parlamentar
corupt, ce permite excluderea majorităţii cetăţenilor. Pentru acest scop sunt gândite şi organizate circumscripţiile
electorale, censul ridicat şi, ca ultime soluţii, abuzurile organizatorilor. În faţa acestor bariere, alegătorii nemaghiari,
dezgustaţi, au preferat într-o oarecare măsură să nu mai participe. Lupta parlamentară ar însemna o şansă de
1
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intrare în parlament, chiar şi într-o proporţie necorespunzătoare, dar ar permite celor intraţi să împiedice "prin
obstrucţiune jignirea intereselor naţionale vitale, sau de a submina însuşi bazele dominaţiunii maghiare." 35
Esenţa politicii naţionale culmina- în opinia grupului, exprimată de Aurel Vlad- cu "asigurarea condiţiunilor
de liberă dezvoltare a naţionalităţii", existenţa naţiunii era în joc şi prin urmare trebuiau să lupte. ''Între noi şi
contrari vorba de compromis, fără sacrificarea ideii de stat naţional maghiar, în sensul contemplat de politicienii
maghiari, nu poate ti, pentru că realizarea ideii de stat numai pe mormântul tuturor naţionalităţilor să va putea
înfăptui." Era refuzată ideea unui program naţional român care să ia în considerare şi vederile acelor vremuri (stat
naţional unitar maghiar, limba maghiară- singura limbă oficială etc). "Suntem cetăţeni sinceri. cari nu gravităm
în afară. dar pretindem, ca drepturile noastre ca români să ni le validăm şi de dragul nimănui nu renunţăm la
naţionalitatea noastră, pe care în caz de lipsă suntem gata a o apăra până la cea din urmă picătură!"· Pentru a
putea lua în calcul un eventual compromis între români şi maghiari, Vlad considera necesară asigurarea condiţiilor
de existenţă pe seama poporului român; "suntem siliţi a recurge, în caz de lipsă întru apărarea existenţei noastre
naţionale. la ultima ratia. Înainte de a recurge însă la mijloace disperate, singura politică corectă şi admisibilă e
aceea, că stând neclintiţi pe baza naţională, să ne străduim din toate puterile a convinge, eventual a constrânge
guvernul şi opinia publică, despre necesitatea aplanării pacinice." Liderul grupului atrage atenţia că, totuşi, nu
împăcarea cu orice preţ este obiectivul noului curent, dar nici nu exclude posibilitatea unui compromis în interesul
politic al românilor.
Aurei Vlad este de acord cu Mocioni, că diferenţele dintre cele două naţionalităţi nu se datorează românilor,
dar rezolvarea lor nu atârnă numai de guvern. Chiar dacă vreun guvern de la Budapesta ar face concesiuni
naţionalităţilor nemaghiare, acesta nu s-ar putea susţine la putere în contra opiniei publice. Tânărul fruntaş era
convins că pentru, "ca guvernul să poată păşi cu proiecte de împăcare, se recere transformarea radicală a opiniei
publice maghiare. " 17
Ca o concluzie, Vlad afirma că: "Aşa numitul curent nou în esenţă nu e altceva, decât tendinţa fi"rească de
a ieşi dintr-o situa,tie imposibilă şipencu/oasă, pentru a salva tot ce se mai poate salva. Pentru ajungerea acestui
scop nu ne este permis a sta locului, ci dacă altfel nu putem merge înainte, se poate să dăm niţel chiar îndărăt
pentru a găsi calea, pe care cu mai multă energie să pornim iarăşi înainte. (... ) numai şi numai de la puterea noastră
de viaţă depinde existenţa şi viitorul nostru!". 38 În faţa situaţiei existente se impune aflarea de mijloace pentru
ieşirea din criză. El propune: "strângerea rândurilor şi gruparea tuturor elementelor sănătoase (... ) care ne-ar
tămădui de toate boalele şi mizeriile de care suferă organismul naţional. (... ) trebuie să ne apucăm de lucru, de
luptă. Să chibzuim modul şi felul cum am putea în butul [început- n.n.VO.] şi cu înconjurarea ordonanţelor de
oprelişte, să punem de nou în funcţiune partidul naţional, folosindu-ne de tot pril~jul pentru a manifesta existenţa
lui." Atacă ziarele şi doctrinarii pasivişti că cer strângerea rândurilor numai de paradă, căci în fapt aceştia "se
înfioară de orice activitate, nu numai de cea parlamentară". Aşteptarea unui restitutio in integrum din partea
autorităţilor este zadarnică, căci în condiţiile date ar însemna .începerea luptei "când vor binevoi contrarii să ne
permită lupta". Atât timp cât pasiviştii ţin morţiş la această teză, orice îndreptare, orice pornire spre bine este
esclusă, în opinia lui Vlad. "Punându-ne pe această bază greşită, activitatea( ... ) ar atârna numai şi numai de la
graţia guvernului maghiar, care desigur nu va rezolva această afacere în tavorul şi spre binele" românilor. Activiştilor
din convingere, cărora le aparţinea şi Vlad, nu le convenea o asemenea soluţie şi recunoaşteau că au acceptat să
rămână în rezervă în cadrul comitetului, la ultimele consfătuiri, jertfind astfel crezul propriu pe altarul solidarităţii.
În acele momente, premergătoare alegerilor parlamentare din 1901, Vlad spera că în cele din urmă se va ~junge la
o raii ere a elementelor de valoare în jurul ideii de activitate, pentru ca într-un viitor apropiat se va putea intra în
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luptă electorală,

ca un partid unitar şi solidar. Evoluţia evenimentelor îl face să afirme că jertfa lor din acel
moment a fost zadarnică, ((Solidaritatea» devenind în cele din urmă o frază deşartă. J9
În paralel cu seria de articole "Curentul nou'; în "Libertatea" mai apar cinci materiale grupate sub titlul
generic: "Tot fn chestia curentului nou': Autorul consideră, asemeni lui Vlad, că pasivitatea este o armă puternică,
·'extrem de dureroasă pentru duşman( ... ) e ultima armă sau poziţie constituţională". Este însă de părere că pentru
aplicarea sa cu eficienţă se impun nişte condiţii, pe care din păcate românii nu le pot onora: "întâi să dispui de un
popor conştiu şi el până, cel puţin la ultimul alegător, despre însemnătatea pasivităţii". Pentru a reuşi în aplicarea
pasivităţii este nevoie de un control administrativ la nivelul comunelor şi în cercurile electorale până la un anumit
nivel, pentru a putea boicota prin pasivitate "maşinăria publică". Sunt abordate mai multe chestiuni legate de ceea
ce presupune pasivitatea ca ea să fie eficace şi să producă urmări benefice pentru cauză: explică ce e pasivitatea,
care sunt cerinţele reuşitei, măsura în care românii le întrunesc, pagubele ce le poate provoca persistenţa într-o
pasivitate defectuoasă, părţile bune şi rele ale acesteia, elementele de luptă; în încheiere face un bilanţ al pasivităţii
la români. Persistenţa în pasivitate poate fi interpretată drept slăbiciune la un moment dat; de asemenea, mai poate
determina scăderea autorităţii liderilor în faţa poporului. Autorul consideră că în cazul românilor, pasivitatea nu
îndeplineşte condiţiile menţinerii ei, iar vina nu aparţine stărilor politice din Ungaria ci şi de partea conducerii
partidului. 40
Acuzaţi în mai multe rânduri, ca şi grupul de la Arad, de altfel, că fac o "politică de acomodare", cei de la
"Libertatea" susţin că fac o "potrivire cu «spiritul timpului», care stăruie să se caute şi să se a11e mijloacele de a
vedea pus din nou în funcţiune partidul nostru naţional''. 41
.
După salutul şi îmbărbătarea venită din partea lui V. Goldiş, va ti publicat un articol intitulat "Lămuriri'' şi
semnat de A Vlad. Acesta afirma că "esenţa programului, adecă basa naţională, nici un român cinstit nu o poate
părăsi, fără a deveni trădătorul neamului său." 42
Deci, ceea ce ei scriu şi fac nu trebuie considerată o abatere de la program sau un îndemn la dezbinare, căci
"partid nou politic nu ne-a trecut prin minte să formăm, dorim însă ca partidul naţional (... ) să caute şi să afle
modalitatea, prin care adunându-şi din nou lorţcle răsleţite, să înceapă o nouă şi mai folositoare activitate'' 4; La
începutul anului 1903, Vlad scria: "Dacă nu voim să rămânem solidari cu aceia cari nu vor să se mişte şi cărora
din convingere ori lene le vine la socoteală starea pe Joc, nu ne rămâne alta decât a ne desface de aceşti apostoli ai
merţiei şi punându-ne pe lucru, să închegăm şirurile luptătorilor dornici de luptă, pentru ca deja în timpul cel mai
apropiat să putem lua parte ca partid na,tional şi disciplinat la luptele electorale. 44
Susţinând reorganizarea cluburilor politice la nivel local, membrii grupului de la Orăştie puneau un accent
deosebit şi pe supravegherea modului de întocmire a listelor electorale de ccătre autorităţi, ca o condiţie esenţială
pentru reuşita unei viitoare participări la alegeri cu candidaţi proprii. Se cerea în permanenţă să se semnaleze
orice neregulă ce privea întocmirea listelor cu cetăţenii cu drept de vot. Listele erau, după cum scria Victor
Onişor, "conscripţia tuturor soldaţilor cu cari plecăm la lupta politică". Trebuiau verificate două liste, cea a
alegătorilor pentru parlament, care era în acelaşi timp identică cu cea pentru congragaţia comitatului, şi cea a
"viriliştilor" pentru comitate. Primul lucru în reorganizarea partidului, considera acesta, era "îngrijirea de listele
electorale. Îngrijirea trebuia să fie permanentă, căci listele se verifică în fiecare an.". Trebuia avut î~ vedere să nu
tic omisc persoane (în special români) cu drept de vot, dar în acelaşi timp trebuia urmărită şi verificarea persoanelor
inlusc prin abuzuri. În încheierea articolului său, Onişor îndemna: "Să ne apucăm dar de munca de reorganizare,
şi prima problemă să ne tie fngrţji'rea de listele electorale': 45
39
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Victor Onişor pe lângă colaborarea cu articole la "Libertatea'; el îşi aduce contribuţia, mult mai însemnată,
prin editarea în comitatul în are domicilia a unui nou ziar pro-activist: "Revi<tta Bi<ttn/ei': Iniţiativa sa vine după
ce timp de un an a activat ca redactor responsabil la "Revista Ilustrată'; care îşi încetează activitatea la finele
anului 1902.46
"Revista Bistn/ei" este editată de Onişor, care este în acelaşi timp şi proprietar. G.M. Ungureanu a fost
redactorul-responsabil al foii ce-şi avea sediul în Bistriţa. Tiparul se tăcea în tipogratia lui A. Baciu din localitate.
Printre colaboratori în primii ani îi amintim pe: avocatul Dionisiu Login, Iosif Lucchi, Pamtiliu Grapini.
Victor Onişor face cunoscut rostul unei asemeni publicaţii în editorialul celui dintâi număr: "ca să putem
ţinea şi noi românii rând cu progresul popoarelor ce ne înconjoară, avem trebuinţă arzătoare de toate acele mijloace
şi aşezăminte, ce le au celelalte neamuri [maghiarii şi saşii - n.n.]. Unul dintre cele mai de frunte mijloace, ce
găsim la celelalte neamuri, e presa, gazeta, care răspândeşte lumina în popor. ( ... )Gazetele, organele de publicitate,
concentrează pe fruntaşii vieţii publice şi le dau putinţa ca să se înţeleagă şi să se sfătuiască unii cu alţii. Căci
simţim cu oţii, că nu se mai poate să trăim în nepăsarea şi trândăvia, în care am stat până acum faţă de trebile
obşteşti, tie de interes economic, industrial, cultural, biseriesc, social. Mijlocul de concetrare şi de înţelegere.
steagul sub care să ne grupăm ne-a lipsit până acum." Apariţia "RcvisteiBistn/ei"soluţiona această lipsă, spcrând
ca în jurul ei să se concentreze "toţi oamenii de bine din împrejurimca aceasta şi mai ales din comitatul Bistriţa
Năsăud, pe toţi oamenii doritori de muncă serioasă, doritori de progres şi de concentrarea vieţii româneşti pe
Lărâm social, economic şi cultural''. 47
Pe lângă umplerea unui gol ce-l reprezenta absenţa unui astfel de instrument de luptă politică, şi educaţie,
totodată, fondatorii ziarului îşi propuneau să prezinte problemele obşteşti de la nivelul comunelor, din cercurile
administrative, de la nivelul comitatului, afacerile bisericeşti şi şcolare, preum şi chestiunile de natură economică;
să prezinte pe înţelesul tuturor drepturile şi îndatoririle cetăţeneşti; să prezinte realizările sau defectele comunităţilor
româneşti din comitat; să publice sfaturi de specialitate ţăranilor români despre cultivarea pământului şi creşterea
animalelor; consiliere pentru înliinţarea asociaţiilor şi reuniunilor economice sau cultrale ş.a.
Ziarul este pe ansamblul său unul ce militează pentru activism economic şi cultural, problemele politice
ocupând un spaţiu secundar. Spre deosebire de "Libertatea'; ''Tribuna Poporului" sau alte ziare activiste, "RevJ~'fa
Bistn/ei"nu lasă să se întrevadă, decât cu greu că poziţia sa ar fi una pe linia grupului de la Orăştie. Doar cu ocazia
unui atac al "Tribunei" din Sibiu49 , răspunzând, redacţia ziarului bistriţean afirmă explicit poziţia sa: "n-am spus că
vom ti aderenţi ai pasivităţii, ci dimpotrivă am spus ă suntem doritori de muncă şi mişcare'. 50 Totuşi, vacantarea
mandatelor de deputaţi ai circumscripţiilor Năsăud (iP.nuarie 1903) şi Bistriţa (august 1903) a prilejuit timide
analize a situaţiei electorale în cazul românilor. Astfel, în articolul "Dreptul de a/egător"se încearcă o sensibilizare
a opimei alegătorilor români, pentru o mai bună şi mai corectă conştientizare a importanţei acestui drept, tără însă
a lua în discuţie limitata şi inechitabila extindere a dreptului de vot. Subliniază, însă, pericolul corupţiei electorale,
ce vizează tie direct alegătorul, tie preotul, în calitatea sa de conducător natural al comunităţilor româneşti. 51
Articolul ocazional de alegerea din circumscripţia Bistriţa (7 august 1903 ), dată tiind poziţia oficială a conducerii
PNR, debutează cu o afirmaţie ce ridică un semn de întrebare asupra poziţiei ziarului "nu despre alegere vrem
să scriem. Rezultatul nu ne importă." Ar părea la o primă vedere o dezinteresare faţă de această chestiune. În
fapt, autorul articolului, Victor Onişor, aduce în discuţie lista de alegători, adică, potenţialul electoral al românilor.
De la acest punct trebuia pornită discuţia pentru o eventuală participare electorală a reprezentanţilor PNR. El
face o comparaţie, bazată pe cifre, între numărul alegătorilor maghiari, saşi şi români, raportându-se la populaţia
48
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pe etnii. Procentul alegătorilor în cazul românilor era îngrUorător de mic, comparativ cu a celorlalte naţionalităţi.
După ce trece în revistă numărul de alegători români pe comune, Onişor trage concluzia că: "problema în viitor a
conducătorilor români din cerce, ca să se îngrijească de listele electorale, căci e imposibil ca comunele româneşti
52
să aibă numai atâtia
, îndreptătiti",
, , situatie
, identică cu cea din oraş.
"Revista Bistriţei" salută decizia lui Aurel Vlad de a candida pentru mandatul de deputat în parlamentul
maghiar din circumscripţia Dobra, rămas vacant prin decesul titularului: "Felicităm şi noi pe d-1 Vlad pentru
curajoasa păşire, rupând gheaţa nepăsării în afacerile naţionale". 5:1 După aflarea rezultatului confruntării electorale
de la Dobra, redactorii Revistei scriau: "Cu alegerea de la Dobra generaţi unea tânără a inaugurat activitatea, are la
proximele alegeri dietale va fi generală. (... )Marea majoritate a alegătorilor români s-a grupat în jurul d-lui dr.
Vlad, deşi n-au lipsit încercările de presiune şi mituire din partea contrară." 54
O poziţie mai tranşantă a "Revistei BistrJ/ei"în chestiunea activismului se relevă cu ocazia răspunsului pe
care îl dă unui articol din "RiivaşuJ'; semnat de Cassiu Maniu, care-I critică pe Aurel Vlad şi gestul său de a
candida la Dobra. Semnatarul răspunsului se declară în dezacord cu contestaţiile făcute de C. Maniu, care îl acuza
pe Vlad de "imoralitate politică, care l-a adus în cont1ict cu spiritul politicii" oficiale şi cu "conclusele conferenţelor
naţionale". Articolul este cel dintâi care face direct apologia activismului, chiar dacă o face într-un mod retoric:
"Iată ce conclusiuni admirabile! Activitatea parlamentară e predominantă de imoralitate, a cărei temelie e călcarea
dreptului şi a datorinţei.
A rupe cu o tactică politică, care s-a dovedit rea şi detestabilă, a te pune în fruntea celor doritori de luptă şi
de viaţă naţională, a lupta cu încăpăţânare contra duşmanului, a secera biruinţă, a apăra drepurilc naţiunci talc:
înseamnă a face politică inmorală, a fi duşman al dreptului.
A nu sta în trândăvia demoralisatoare, a părăsi pe cei ce de dragul comodităţii nu vreau să facă nimic în
mteresul naţiunei, a nu aproba pe cei ce prin fapte confirmă decretarea de desfiinţare dată de un organ al statului,
a nu ti de acord cu cei ce lasă pradă lupilor naţiunea în fruntea cărora se cred a ti puşi: înseamnă a nu-ţi cunoaşte
datorinţa.

A sta cu mâinile în sân, a te încrede în puterea de viaţă a naţiunei, a ti aderent neclintit al înţeleptei vorbe
"de n-a perit Ro mânui. .. " a ti credincios spr~jinitor al tac ti cei de pasivitate în specialitate românească: aceasta e
drept şi datorinţă.
Da, aceasta e prima datorinţă a fiecărui membru din comitetul naţional, de a îmbărbăta poporul, ca să
persevereze în acest curent «divin». Să se propage acest simţ de datorie, căci atunci vom ajunge la «moralitate
politică a tuturor sufletelor naţionale». " 55
Acest articol este o veritabilă sinteză a situaţiei din comitetul naţional şi totodată a diferenţelor dintre
activ1sm şi pasivism.
Victor Onişor se implică în organizarea clubului politic român din comitatul Bistriţa-Năsăud ( 1901 ), al
cărui secretar este ales, în timp ce Gherasim Domide a fost desemnat preşedinte. 56 Cei doi au coordonat activitatea
clubului şi pentru următorul mandat de 3 ani. 57
Ilustrativ pentru organizarea şi activitatatea clubului politic român, pentru modul în care fruntaşii românilor
din comitat se implicau o dovedeşte prezenţa în număr mare a membrilor congregaţionali la adunările comitatense.
Aşa de pildă, la şedinţele sesiunii de toamnă din anul 1903, au fost prezenţi toţi reprezentanţii aleşi sau virilişti ai
românilor. 58
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Pentru anul 1904 au fost aleşi noi membri: trei români (dr.G. Tripon, dr.D. Ciuta, dr.V Pahone), un sas şi un
maghiar. Dintre cei 24 de membri ai comisiei permanente 8 erau români, în timp ce din cei 5 membri ai comisiei
veriticatoare doi erau români. În schimb, în posturile de funcţionari, comitele a reuşit să-şi prezerve poziţiile,
marginalizându-I atât pe săşi cât şi pe români. 59
Cu ocazia adunării congregaţiei comitatului Bistriţa-Năsăud, din martie 1903, dr.Ciuta, în numele clubului
politic român, face propunerea ca foaia oficială să tie publicată în toate trei limbile "protocolare": maghiară,
germană şi română, nu doar în cea dintâi.
Odată cu începutul lunii noiembrie 1903, locul "Revistei Bistn/ei" este luat de ziarul "T1bin{a ·; anunţat ca
tiind continuatorul celei dintâi. Victor Onişor anunţa că ''Revistei Bistn/ei""trece în proprietatea şi direcţia dlui
Lucian Bolcaş şi se va continua sub numele "Voinţa·: Schimbarea esenţială a noului organ de presă românesc o
constituia aria teritorială acoperită, prin depăşirea graniţelor comitatului Bistriţa-Năsăud, extinzându-se şi la
comitatele: Solnoc-Dobâca, Sălaj, Bihor, Sătmar, Maramureş şi Ugocea. Din punct de vedere politic, noul ziar
este anunţat că se păstrează pe bazele programului naţional de la 1881, dar doreşte ca "din parte competentă şi în
continuitate cu acţiunile politice din trecut să se pună din nou bazele unei organizaţii şi să se hotărască ţinta şi
programul ce va ti a se urma în viitor."60 Acţiunea lui Bolcaş este întregită de încercarea de a coagula un grup,
asemeni celui din Orăştie, chemând alături de el printr-o scrisoare deschisă pe foştii săi colegi de studii din
Oradea Mare implicaţi în incidentul din 1899: Eugen Şimonca, Ioan Ciordaş, Coriolan Steer, George Novacovic.i,
Alexandru Pop, Demetriu Lascu, Duşan Spăriosu, Alexandru Aciu ş.a. "Nu vom scoate lumea din ţâţâni -scria
Bolcaş- nici nu vom aduce mântuirea neamului nostru din nevoi, ci dându-ne samă de modesta şi prea neînsemnata
perte, care va cădea asupra noastră din ducerea spre mai bine a cauzelor noastre naţionale, ne vom mulţămi cu
aceea ce ni se cuvine şi ne este cu putinţă ca să facem şi ne vom bucura, dacă din aceea vom izbuti să şi facem
ceva". El reia în sinteză programul "Voinţei': 61
În urma evenimentelor de la Aleşd, în opinia mai multor lideri ai mişcării naţionale, se impunea o modificare
a programului naţional de la 1881, dar şi a apropierii lor de mase. "VOinţa" scria în acest sens: "În vederea unui
program al viitorului ne însemnăm prin urmare trei lucruri din învăţăturile ce ni le dau zilele noastre: 1. Programul
naţional. să îmbrăţişeze manifestările vieţii naţionale în totalitatea lor; 2. Programul naţional să cuprindă dorurile
:: noastre ale tuturor, mici şi mari învăţaţi şi mai puţin învăţaţi; 3. Izvorât din dorurile noastre ale tuturor, să punem
programul nostru naţional în inimile tuturor, pentru ca, înteţit prin focurile şi oţelite prin puterile tuturor, să-i
putem da fără încetare viaţă şi tărie nouă." 62
Sub titlul "Sîngele vărsat laAleşd cere organizare naţională"ziarul "V01n,ta "atirmă ca necesară regenerarea
vieţii publice româneşti şi a "organizării naţionale". Căile de luptă folosite de fruntaşii naţionali până la începutul
secolului al XX-lea erau socotite forme sub care nu se asigura fondul rezolvării neajunsurilor zilnice ale vieţii
naţionale şi "toate lipsele şi darurile poprului", ci vizau postulare privitoare la o idee de stat, care deşi necesară şi
utilă, era greu de realizat în timp. Autorul articolului este contrariat de faptul că de prea multă vreme fruntaşi
politici români sunt trământaţi de problema regenerării organizaţiei politice, împiedicându-se însă de ordinul
ministerial care interzicea PNR. Pericolul mare din lipsa de activitate a partidului în mijlocul poporului vine însă
dinspre incisivitatea propagandei socialiste în satele româneşti. Un exemplu oferindu-1 în acest sens inidentele de
la Aleşd. Succesul propagandei soialiştilor la sate este asigurat de lipsa de orientare şi de conducători a săteni lor. 6·1
Ziarul ''Voin,ta "îşi întrerupe apariţia la începutul verii anului 1904, pentru ca în ianuarie 1906 să apară din
nou ''Revista Bistriţei'; sub conducerea unui comitet format din dr. Dionisiu Login, C. Negruţiu, dr. Victor Onişor,
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Teodor A. Bogdan, Metei Şirilean, Emil A. Chiffa, George Matheiu (redactor responsabil). Momentul însă este
unul deja marcat de rezolvarea crizei politice din sânul mişcării naţionale.
Desfăşurată în ianurie 1905, Conferinţa naţională a tranşat disputa dintre activişti şi pasivişti în favoarea
celor dintâi, producându-se o reorientare tactică a PNR, şi alege un nou comitet de conducere în care intră şi
Victor Onişor, alături de foştii săi colegi de studii Aurel Vlad, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voevod, N. Comşa,
V Bontescu.
Aceştia şi-au adus contribuţia lor, într-o măsură mai mare sau mai mică, la trezirea conştiinţei politice a
românilor ardeleni, contribuind la pregătirea şi realizarea României Mari, intrând în istoriografie, pe bună dreptate,
ca "generaţia Unirii".
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Imaginea Canadei şi a Statelor Unite în presa românească
din
Transilvania în epoca dualismului austro-ungar
Minerva LOVIN

A cerceta imaginarul colectiv pentru a înţelege cum se formează, cum evoluează şi cum se perpetuează,
este un demers dificil, căci sondarea imaginarului unei societăţi înseamnă sondarea adâncurilor conştiinţei sale,
pătrunderea misterelor sut1etului colectiv. Mecanismele care contribuie la formarea imagmarului sunt complexe,
greu de studiat şi adesea rămân inexplicabile, putându-se emite doar ipoteze.
Imagmarul intră în sfera reprezentării, dar nu e vorba despre o simplă transpunere în imaginea mentală a
realităţii trăite, ci o "traducere", o transformare a acesteia. Conţinutul imaginarului îl reprezintă experienţa umană
combinată cu reprezentări ale sensibilităţii, imaginaţiei, dorinţelor şi instinctului 1• Imaginarul este comparat de F Furet
cu un "strat geologic" acoperit cu sedimente ulterioare care nu încetează să modeleze relieful şi peisajul realităţii.
Imaginaţia socială amplifică şi deformează cu uşurinţă evenimentele, alterează complet faptele chiar dacă are ca
punct de plecare realul. Imaginarul operează cu simboluri şi modele, modelând realitatea.
Intermediarii culturali, preotul, şcoala, învăţătorul, presa, etc. au un rol important în modelarea realulUI şi
în transmiterea imaginii unor categorii sociale. Ei pot int1uenţa transformarea societăţii, şi cazul fenomenului
migrator spre America de Nord este elocvent. Imaginea relatată de multitudinea mijloacelor propagandistice nu
este niciodată fidelă şi nu concordă cu realitatea. La început imaginea noului continent a fost dominată de libertatea
de religie şi detaliile exotice despre sălbăticia locului şi a băştinaşilor. Pentru că spaţiul central şi est european
receptează mai târziu decât Europa de vestică şi nordică informaţii despre noul continent, acestea vor ti mai
realiste. Etapa exagerărilor de început este depăşită. Detaliile exotice şi povestirile despre pionierii şi indienii din
America sunt eclipsate de relatările referitoare la şansele de îmbogăţire şi pământul ieftin oferit de Canada. Puţine
cărţi au fost publicate în Transilvania, în limba română despre America, şi mai puţine dintre ele au fost citite în
lumea satelor. Cărţile unor scriitori maghiari din Transilvania care au scris despre America de Nord şi despre
călătoriile lor acolo, cum este cazul lui Bokmi Farkas Sândor, cu Utazâs tszakamenkaba, Pesta, 1831, retipărită
în mai multe ediţii, ori Xantos Jânos cu Levelei Eszakamenkaba, Pesta 1858, au circulat şi prin Transilvania şi au
contribuit la formarea unei anumite imagini dar în mediul sătesc românesc aceste lucrări erau puţin probabil
citite. La începutul secolului al XIX-lea, Nicolae Nicolau, profesor şi comerciant a tradus cartea lui Claude ButTer,
Geografia sau scrierea pământulw; publicată la Buda în 1814, dar publicul cititor era format doar din studenţi,
profesori şi clerid. Este perioada când apar tot mai multe lucrări germane şi maghiare, jurnale de călătorie,
descrieri geografice, relatări, etc. şi este probabil că cel puţin o parte din ele au circulat şi prin Transilvania, în
mediul intelectual cel puţin.
Cu toate acestea, în listele publicate de principalele cotidiene româneşti din Transilvania nu apare nici o
lucrare în limba română referitoare la America sau la românii din America. Gazeta Transilvaniei de exemplu
publică periodic, o dată sau de două ori pe săptămână, reclame cu cărţile ce vor apărea în curând spre vânzare sau

1

Simona Nicoară, Toader Nicoară, Mentalităţi colective fi imaginar social. istoria şin01lc paradigme ale cunoafteni; Cluj, 1996, p.
154-156.
Paul Cernovodeanu, The image of the United States of America as viewed by the Romanians in the 19-th century, in Revue
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la cele aflate în stoc ale Tipografiei Aurora. Între anii 1890-191 Onu apare nici un titlu de carte în limba r?mână
pnvitoare la America. Tribuna din Sibiu publică consecvent listele cu cărţile editate de Institutul tipografic din
Sibiu, Biblioteca poporală a Tribunei, uneori din Librăria Henric Zeidner (succesor allibrăriei I-I. Dressnandt din
Braşov), iar din când în când liste cu cărţi din bibliotecile personale, cum este cazul Comeliei Nicolescu care
oferă spre vânzare cărţile bibliotecii lui Emilian Micu, dar America nu figurează printre ele. Nici Unirea, foaie
bisericească-politică, editată la Bl~j care oferă publicului lista cu cărţi aflate în depozitele librăriei Diecezane, nu
consemnează nici un titlu de acest fel.
Imaginea asupra realului este filtrată prin experienţa celui care trăieşte realitatea, prin nivelul lui de cultură
şi educaţie, prin moştenirea cultural-naţională care îl face să acorde atenţie sporită unor anumite aspecte şi altora
nu, şi nu în ultimul rând de scopul urmărit.
Imaginea ţării străine, a SUA şi Canadei 3 aşa cum apare ea în mentalitatea românilor din Transilvania la
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, este rezultatul propagandei desfăşurate prin diferite mijloace
directe ori indirecte şi în cadrul cărora presa a avut un loc important. Ea este alimentată de existenţa fenomenului
migrator, cele două realităţi împletindu-se în imaginarul colectiv.
Populaţia era asaltată de multitudinea de mijloace propagandistice: de scrisorile celor plecaţi sau de relatările
celor întorşi acasă, de ghidurile turistice, broşurile publicitare, reclame şi multe alte feluri de tipărituri răspândi te
de agenţii de emigrare ce colindau satele şi oraşele ajungând în cele mai ascunse colţuri cel mai adesea se lucra
cu "angajaţi" locali. Acestea reuşeau adesea să trezească atenţia pentru că erau bine elaborate şi se refereau exact
la ceea ce publicul dorea să afle. Adeseori ele cuprindeau declaraţii ale coloniştilor de sm:ces din SUA şi Canada
precum şi câteva scrisori mai convingătoare, printate în Europa, în ţările pentru care erau destinate 4• Scrisorile
citite de preot duminica sau cele publicate în presă ca reclamă, reprezintă partea cea mai precisă şi directă de
informare. Ele sunt mult mai credibile decât alte tipuri de informaţii publicate în ziare, pamt1ete, broşuri, etc.
pentru că vin de la persoane cunoscute şi dau informaţii particulare în propria limbă. Din păcate puţine supravieţuiesc
de-a lungul timpului. În general se păstrează cele selectate anume pentru a ii publicate în presă şi care au t<.1st în
general mult circulate în rândul satului înainte de publicare. Unele chiar erau scrise cu scopul de a ti publicate. În
general ele tind să dea o notă eroică ori un aspect romantic emigrării, încearcă să pună experienţa emigrării întro lumină cât mai bună şi să treacă sub tăcere eşecurile, greutăţile, neşansele personale, iar perioadele de criză sunt
descrise la modul general. Marea lor m~joritate tind să idealizeze propriul impact cu societatea şi să îşi privească
greşelile ori neşansele cât mai îngăduitor.
·' Întrucât materialul găsit în presă nu face întotdeauna distinctie între SUA şi Canada, unii autori referindu-sc la ele împreună, la
realitătilc din ambele state, pentru altii America reprezentând teritoriul nord american unde se vorbea aceeaşi limbă, cea engleză şi
unde se găseau acelaşi tip de relatii sociale, acelaşi tip de piată de muncă şi aproximativ aceleaşi institulii, am decis să păstrez
această linie. Este evident că populatia transilvăneană ştia prer. bine că cele două state erau diferite dar adesea senmatarii notelor de
călătorie ori expeditorii scrisorilor care au cunoscut experienta muncii şi în USA şi în Canada, când se gândesc să okn.: sfaturi sau
să-şi împărtăşească experienta prin intermediul ziarelor, folosesc termenul generic de America. De asemenea, călătorii transilvăneni,
care la întoarcerea acasă tin conferinte despre experienta lor americană, rareori precizează o clară distincţie între USA şi Canada. Ei
vizitează comunitătile româneşti de peste ocean din ambele state iar în articolele din ziare, datorită spatiului restrâns, prezintă
câteva concluzii despre vizitele şi experienţa lor pe continentul nord american. Marea majoritate a articolelor ce se referă la America
şi care prezintă piata de muncă sau "ciudăteniile", au în vedere continentul nord american. Este greu de făcut o distinctie a emigranţilor
transilvăneni şi după tara de destinatie pentru a vedea experienta lor "americană", pentru că de obicei, declarau o destinaţie care nu
întotdeauna era cea reală. Cei care emigrau cumpărau bilete până la New York. Aceasta era ruta cea mai populară, iar după anul
1909 era chiar impusă de statul maghiar emigrantilor (Julianna Puskas, From Hungary to the United States ( 1880-1914 ), Budapesta,
1982, p. 102) căci acesta încheiase întelegeri cu agentiile de transport din Fiume care se obligau să verse în vistieria statului un
procent din încasări. În consecinţă biletele vândute erau până la New York de unde apoi, cei ce doreau să ajungă în Canada, se
îmbarcau în alte vase ce îi ducea în Quebec sau în Halifax. In plus, mobilitatea socială era destul de mare. Plecati la muncă în
America, pentru a-şi strânge bani în vederea cumăpărării acasă a unei bucăti de pământ, o parte dintre emigranţi ajung cu timpul la
concluzia că după ce au lucrat în industria din SUA şi au adunat banii necesari, era mai convenabil să îşi aducă familia şi să cumpere
pământ la un preţ bun în Canada unde se bucurau de o serie de facilităţi şi libertăţi. Altii însă, după o experientă grea în lcnuierit se
mută în USA unde se angajea7.ă în industrie pentru a-şi strânge banii necesari ridicării unei gospodării.
Folk Dowring, Europe/Il/ Reaclion lo the Homeslead Act in: The Journal of economic History, 4, 1962, p. 467-468.
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Popularizarea acestei atitudini se face prin intermediul ziarelor, iar toate aceste ştiri contribuie la trezirea
interesului pentru ceea ce reprezintă America. Văzând că mai toţi cei plecaţi în America trimit sume mari de bani
acasă sau se întorc cu averi frumoase, se ajunge la crearea unei psihoze a emigrărilor, alimentată în unele sate şi de
existenţa în prealabil a câtorva emigranţi care trimit acasă scrisori îmbietoare, uneori nerealiste; în mintea fiecăruia
încolţeşte dorinţa de a merge acolo unde putea câştiga un ban mai uşor cu care să-şi asigure un trai mai tihnit
acasă.

Pentru a putea urmări evenimentele şi impactul imaginii propagată de presă în rândul populaţiei, am
organizat materialul astfel încât să ofere o perspectivă generală şi de ansamblu a Americii şi fenomenului
t:migraţional. Trecerea în revistă a principalelor ziare care s-au ocupat de acest fenomen oferă avantajul unt:I
structuri simple şi subliniază faptul că presa publică, în mare, acelaşi tip de informaţie, obţinut cam pnn
aceleaşi mijloace, preluat adesea din surse indirecte. Chiar în perioada de vârf a fenomenului presa nu a avut
corespondenţi speciali pe această temă, nu a dezbătut terna în editoriale şi nu a elaborat articole dedicate
urmăririi fenomenului emigraţional.
Ca atare, întrucât materialul a fost destul de generos pentru tema noastră dar a reeditat cam acelaşi tip de
informaţie, am considerat ca metodă optimă de abordare analiza în ansamblu a principalelor ziare româneşti din
Transilvania, cu o arie mai largă de răspândire. Nu am insistat asupra ziarelor de mică întindere şi de scurtă circulaţit:,
cu periodicitate întâmplătoare. Cu toate acestea pentru relevanţa fenomenului, am considerat Important să reţin şi
unele informaţii din articole apărute sporadic în ziare de mică întindere, atâta vreme cât aduceau ceva nou.
Nu orice comunicare între membrii unei comunităţi se poate numi automat activitate publicistică istorică
relevantă pentru tema de faţă, deci nu am pus accent pe buletinele parobiale. reviste de altă specialitate care
pomeneau în treacăt de fenomenul emigraţional, sau pe titlurile care au apărut sporadic şi care nu au avut un real
impact în rândul maselor tie prin tirajul restrâns, fie prin apariţia lor episodică, tie prin numărul mic de cititori
cărora le erau adresat sau pentru grupuri restrânse de cititori. Chiar dacă au tost generoase ca intenţie şi scop,
acestea nu pot li privite, din prisma cercetării noastre, ca având un aport important la fenomenul studiat. Prin
selecţia făcută cred că am reuşit să pun accentul pe ceea ce a fost mai important şi mai reprezentativ pentru spiritul
epocii şi pentru rolul şi impactul presei în rândul populaţiei româneşti.
Cercetarea noastră se opreşte la anul 1914, an care marchează începutul primului război mondial când, ca
urmare a declarării stării de necesitate, emigraţia este oficial stopată. În consecinţă presa românească nu se mai
preocupă de acest fenomen.
Drapelul de Lugoj, organ politic naţional a cărui proprietar editor era Valeriu Branişte şi care avea apariţie
bisăptămânală, miercurea şi sâmbăta, şi-a propus prin articolul program semnat de Valeriu Branişte din 1 ianuarie
1901 să tie "un organ de publicitate naţional, independent şi strict pe baza programului naţional de la 1881, [.. J
care să reprezinte interesele generale româneşti în mod demn şi serios cu energia izvorâtă din iubirea de neam şi
moşie fără nici o rezervă ascunsă"\ ceea ce ne face să credem că atitudinea sa faţă de emigrarea românească va ti
una critică. Acoperea o arie destul de largă de răspândire, Banatul în mod sigur, dar era destinat pentru românii din
toată Transilvania şi oferea şi abonamente în străinătate. Considerăm necesar să punem un accent mai mare pe
acest ziar pentru că el a publicat o consistentă cantitate de informaţie referitoare la emigrarea românească în
America de Nord. Ca rubrici permanente menţionăm articolul de fond care, pentru o lungă perioadă de timp, a
tost semnat de Valeriu Branişte, "Proză scurtă", "Intormaţiuni", "Varietăţi", "Cărţi şi reviste" înlocuită cu "Poşta
ediţiunei". Din 7 februarie 1901 apare pe prima pagină rubrica "Din străinătate", cu scurte informaţii despre
evenimentele din lume. Ultima pagină cuprinde de obicei reclame, bilanţurile băncilor şi institutelor de credit şi
economii, iar din 1901 şi reclame la agenţiile de transport naval spre noul continent.
În 14 aprilie 1901 apare prima informaţie despre emigrarea din Ungaria peste ocean, o scurtă ştire de 18
rânduri cu titlul "emigrări cu duiumul" în care se vorbeşte despre plecarea în masă a naţionalităţilor nemaghiare

Drapelul, l ianuarie 190 l, p. l.
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din Ungaria şi este acuzat şovinismul guvernului maghiar care determină acest exod, faptul că acesta nu face
nimic pentru a stăvili valal de plecări. Tonul incisiv al informării este datorat demarării de către guvernul maghiar
a unei politici de colonizare cu etnici maghiari în Transilvania. 6
O caracteristică a acestui ziar este că periodic, la rubrica "Informaţiuni" apar statistici cu numărul celor ce
au plecat, unele cifre tiind nerealiste. În 30 mai 1901 se spune că "după comunicatele statistice lunare" în luna
aprilie au fost eliberate 13.911 paşapoarte pentru străinătate din care 6707 au fost pentru America: din Braşov au
plecat 1154, din Trei Scaune Il 09, din Târnava Mare 876, din Maramureş 436, din Alba de Jos 318, etc. Este greu
de crezut că numai într-o lună au plecat din Ungaria 13.911 oameni în străinătate. În luna februarie 1905 au fost
eliberate pe teritoriul Ungariei 34.607 paşapoarte dintre care 26.446 pentru America. Faţă de luna ianuarie numărul
emigranţi lor a crescut cu 10.221 iar faţă de februarie 1904 cu 25.201 "7. Pentru luna martie 1905 au fost eliberate
27.149 paşapoarte 8 . In numărul din 2 iunie 1905, din Ungaria, fără Croaţia şi Slavonia au fost eliberate 17.525
paşapoarte dintre care 12.229 pentru America 9. Este greu de crezut că aceste cifre sunt reale. Un calcul sumar
arată că în lunile ianuarie, februarie, martie şi mai, au fost eliberate în Ungaria (fără Slovacia) 103.667 pa~apoarte.
Un astfel de ritm, chiar şi pentru o perioadă scurtă ar fi dus rapid la o adevărată depopulare a ţării. Statistica
maghiară arată că pe tot anull905 au fost eliberate pentru Ungaria 145.722 paşapoarte. Este puţin probabil că în
restul lunilor anului 1905 să mai fi fost eliberate doar 51.055 paşapoarte cu atât mai mult că o analiză a plecărilor
pe luni arată că numărul emigranţi lor pe anotimpuri era relativ asemănător 10 • Chiar ţinând cont de faptul că o parte
dintre cei plecaţi revin acasă şi pleacă din nou, îngroşând numărul celor declaraţi plecaţi ca emigranţi, totuşi nu se
poate găsi o justificare pentru aceste cifre mari. Într-o altă statistică din 26 februarie 1905 se afi1mă că: "de la
începutul anului au emigrat la America 55.579 de persoane. Două treimi dintre emigranţi sunt austro-ungari adecă
37.052 persoane" 11 • Dacă în lunile ianuarie şi februarie 1905 au emigrat din Austro-Ungaria 37.052 persoane,
cum este posibil să fi fost eliberate în aceste două luni 58.993 de paşapoarte doar pentru Ungaria singură fără
Austria?
În 1O martie 1905 la rubrica "in formaţiuni" este publicată o altă statistică: "emigrarea din Ungaria la
America ia dimensiuni tot mai îngrijorătoare. Săptămâna trecută 4133 emigranţi ungureni au sosit la New York, şi
anume 1430 maghiari, 1654 slovaci, 729 şvabi, 262 croaţi, 58 români. Dintre români, 8 s-au aşezat în statul
Pensylvania, 50 în Ohio" 12 . Este greu de crezut că în numai o săptămână ziarul Drapelul a avut acces la aceste
mlormaţii care ar fi trebuit să vină direct din porturile americane şi mai mult decât atât, ziarul ştia deja, după
numai şapte zile de la debarcarea românilor, care şi unde s-a aşezat !
In 14 martie 1903 ziarul scrie: "Din comuna Satul Nou (lângă Panciova) au emigrat de la anul nou încoace
vreo 40 de persoane la America şi stau pregătiţi să emigreze încă vreo 200 persoane. Mai toate familiile care au
mai puţin de 1Ojughere de pământ intenţionează a emigra. Partea cea mai mare se aşează în Regina (Canada). Joi,
12 martie au mai plecat 60 persoane din Satul Nou iar din comuna sârbească Bovanişte 140 de persoane"~>. Dacă
în 3 luni au emigrat deja 40 de persoane şi în restul anului probabil că vor mai emigra încă 200 înseamnă că din
Satul Nou vor ti plecaţi în câteva luni un număr atât de mare din populaţie încât satul avea să tie pustiit. Statistica
oficială maghiară din 1899 -1913 arată că nu au existat sate în Transilvania în care numărul de emigranţi sa tie atât
de mare. În anul 1911 au emigrat de exemplu din tot comitatul Arad 312 români, iar din oraşul Arad, 27 români 14 .

6

8
9
10

11

12
Il

14

ldem, 14 aprilie, p. 3.
ldem, 29 martie 1905, p. 3.
ldem,30 aprilie 1905, p. 3
ldem, 2 iunie 1905, p. 3.
Magyar Statisztikai Kăzlemenyek. A magyar szent korona orszflgainak kivândorlasa es visszavandorlasa 1899-1913, 67
Budapest, 1918p. 38, tabel. 22.
ldem, 26 februarie 1905, p. 3.
ldem, 10 martie 1905, p. 3.
Idem, 14 martie 1903, p. 3.
Magyar Statisztikai .... 67 kătet, Budapest, 1918, p. 63.
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În 1 ianuarie 1913 se afirmă că "administraţia poştei ungare a publicat statistica banilor trimişi acasă din
pat1ea emigranţilor unguri în America în 1911. Ei au trimis prin mandat poştal, cec şi în scrisori 185.309.922
coroane, de 5 ori mai mult decât în 191 0" 15 . Este cam greu de crezut că administraţia poştei ungare putea verifica
scrisorile să vadă ce sume de bani sunt în ele; iar cetăţenii în mod sigur nu mergeau cu scrisorile la poştă să declare
banii trimişi de rudele de peste ocean.
Î'n 23 iulie 1905 se precizează că "în cursul anului 1 iulie 1904- 30 iunie 1905 au emigrat în America peste
un milion de persoane (1.061.659), cu 250.000 mai mult decât în anul 1903/1904 pentru aceeaşi perioadă 16 .
Trebuie să ne manifestăm scepticismul şi faţă de capacitatea aflării în numai 23 de zile a unui număr aşa de exact
de emigranţi spre America şi faţă de faptul că au fost centralizate atât de rapid datele din toate porturile de intrare
în America (în cazul în care statistica s-a făcut după sosirile în America) sau din toate porturile de plecare din
Europa (în cazul in care statistic a s-a făcut după porturile de îmbarcare).
În ceea ce priveşte imaginea Americii în ansamblu, ziarul Drapelul a fost mult mai generos ca alte ziare
transilvănene în publicarea unor articole pe această temă, precum şi a scrisorilor trimise de rudele emigranţilor
sau chiar de emigranţi direct din America redacţiei ziarului. Aici am întâlnit cele mai multe scrisori publicate, iar
dacă ţinem cont că scrisorile sunt sursa cea mai credibilă în rândul maselor şi de faptul că ziarul apare în Banat
unde plecările sunt cele mai numeroase din Transilvania în această perioadă, nu este greu să găsim o legătură între
informaţiile răspândite de ziar şi impactul pe care o are răspândirea informaţiei de acest gen în rândul populaţiei.
Odată ce toate reticenţele şi temerile în faţa necunoscutului au fost învinse de mirajul banului şi decizia
finală a fost luată, săteanul se pregăteşte de plecare. În general, în coloanele ziarelor nu apar ştiri privind
condiţiile de transport oferite de agenţiile cărora le făceau, cel mai adesea reclamă. Acestea erau prea bine
cunoscute din reclamele tăcute direct de agenţiile de emigrare. Doar Drapelul publică un material exaltat, de
scenă idilică, privind plecarea din portul Fiume unde "pălării şi batiste tălfâie în vânt" rândunele de mare
zboară, "liniştit zace marea" iar "oamenii de la bord nu au lacrimi pentru patria părăsită în care li s-a denegat
dreptul la muncă. Speranţe umplu pieptul lor, presimţiri vage ale unei bucurii necunoscute" 17 . De-a lungul
celor 6-8 zile cât durează călătoria, aceştia "la mese lungi şed împreună şi gustă plăcerea îndoită: mâncarea şi
comoditatea de a fi servit. Până când e emigrantul pe bord, e domn. Mulţi dintre ei trebuie să se deprindă cu
împrejurările neobicinuite. Trei mâncări calde la zi, servite curat, este deja o presimţire a plăcerilor ce îi aşteaptă
în America. Unii lasă mâncărurile fumcgânde şi aromatice neatinse. Sunt prea bune. Aceşti cumpătaţi se retrag
la paturile lor, scot din sacul adus cu ei un şoric de slănină roşu ca sângele de papricată şi se ospătesc după
obiceiul ţerii cu această bucătură delicioasă" 18 .
Dacă a crezut ştirile din Drapelul, candidatul la emigrare pleacă convins că "în Pensylvania- stă scris la
gazetă- capăt ca lucrător de mine 4$ pe zi, în Canada capăt chiar pământ degeaba. Asta mi-a scris-o şi cumnatul
care e de 4 ani afară şi trimite [... ] bani din greu" 19 • El ştie de la rubrica "In formaţiuni" că "numai omul harnic se
poate ferici" în America, şi citeşte şi despre sumele mari de bani trimişi acasă: "pe baza datelor oficiale ale poştei
în anul 1901 s-au trimis din America în comitatul Sepeş suma enormă de 4.865,192 coroane" 20 . Prin numărul din
1 ianuarie 1913, el aflase că în anul 1911 au fost trimişi în total, prin poşta din Budapesta, 7 milioane coroane, prin
Cluj 9 milioane, prin Oradea mare şi Timişoara 21 şi jumătate de milioane coroane2 1• Era greu de rezistat tentaţiei!
Pentru perioada anterioară anului 1880 presa nu oferă informaţii, cu excepţia cazului lui Deianu, originar
din Săcele (Braşov) care a reuşit să strângă în New York o sumă de nu mai puţin 18 milioane dolari 22 şi care este

Drapelul, 1 ianuarie 1913, p. 3.
Idem, 23 iulie 1905.
17
Idem, 18 noiembrie 1904, p.l.
18
Idem, 20 noiembrie 1904, p. 1.
19
Idem, 18 noiembrie 1904, p. 2.
10
Idem, 12 aprilie 1902, p. 3.
11
1dem, 1 ianuarie 1913, p. 3.
12 Idem, 29 martie 1902, p. 3.
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oferit drept exemplu de reuşită. Dar presa omite să spună că Deianu nu a putut strânge atâţia bani din munca în
mină sau în fabrică.
Nu la fel de norocoase ca Deianu au fost unele persoane înstărite la ei acasă, -- cazul unui locotenent de
husari, Bela Tarnocsay, un avocat Dr. Klein şi Szalai, un fost procuror, un fost sublocotenent Karlovszky, un fost
protonotar Tallian si alţii care au ~juns în America chelneri într-un restaurant unde "treacă podini, destupă butoaie"
şi "cară ţimbala ţiganilor în cafenea şi în sala de mâncare" 23 • În noua ţară îl aşteaptă cel mai adesea o cu totul altă
realitate decât cea care a fost oferită de presa de acasă, în cazul în care a crezut în exagerările unor autori. Imaginea
lumii noi are în realitate o cu totul altă dimensiune decât cea răspândită de unele scrisori şi articole citite înaintea
plecării.

El nu găseşte nici pâine şi unt oferite gratuit de restaurante după cum scrisese prof. Tihamer Turcmanyi, şi
nici nu va vedea muncitori care să consume carne de trei ori pe zi. Nu i se va părea nici că "ethnă e locuinţa, eftin
e iluminatul, eftină e chiar şi distracţia" dar nici că "pentru câţiva cenţi îşi poate petrece aşa de bine şi omul cel
mai sărac, încât îşi aduce multă vreme aminte cât de bine a petrecut"24 • În schimb realitatea este mai dură. Ştirile
alarmante din presă pot părea, la rândullor, la o primă vedere, răuvoitoare, cu intenţia vădită de descur~jare în
mentalitatea săteanului atras de mir~jul banilor cum a fost cazul celor publicate în Drapelul din 20 octombrie
1907: "e foarte grea viaţa din America. Acolo muncitorii europeni sunt necontenit în pericol de moarte, lucrul e
greu şi chinuitor, traiul e scump, sunt foarte mulţi cari nu găsesc de lucru. Abia ezi în care să nu cadă muncitori în
cazanul de topit fierul. Dacă moare cineva sfăşiat de curelele sau de roţile maşinelor, e scos afară, sângele e spălat
şi totul s-a stărşit. [... ] În 1907 numeroase fabrici se închid sau îşi reduc personalul şi mâna de lucru nccalilicată
este cea mai afectată [... ]. Mii de muncitori se pregătesc să se reîntoarcă acasă25 . Şi alţii scriu despre aspectele
negative. Într-un număr din 1904 Drapelul afirmă că: "un ungurcan scrie din America că emigranţilor le merge
foarte rău în America. Mulţi sunt trimişi din diferite cauze îndărăt acasă. Muncitorii află cu greu de lucru, oamenii
inteligenţi şi mai greu. Sumedenie de oameni cu diplomă, emigranţi în America sufer de toarne şi ar veni bucuros
acasă dacă ar avea bani de drum. Cine merge în America trebuie să aibă cel puţin atâţia bani la sine ca să poată trăi
o jumătate de an, în care timp trebuie să înveţe bine limba engleză. America a încetat a mai ti izvor de traiu şi
câştig pentru străini" 26 .
Pericolele pot fi peste tot şi ghinionul îi pândeşte mai cu seamă pe cei săraci: "acum 4 ani emigrase cal fa de
croitor Mateiu Muler din Timişoara la America[ ... ]. A lucrat şi a pus deoparte câteva parale strânse cu sudoare şi
se pregăti să plece acasă în Europa. Dar în noaptea de 19 octombrie au intrat în odaia lui nişte ucigaşi, I-au omorât
şi i-au luat toţi banii. Muler era în etate de 32 ani" 27 .
Din punctul de vedere al semnatarului scrisorii publicată în 21 martie 1912, viaţa din America înseamnă "o
dare înapoi". Cei care muncesc in industrie dorm "împreună în odăi nearisite, neîngrijite, boale trec uşor de la
unul la altul. Tuberculoza pentru aceea bântuie printre românii de aici: unul se îmbolnăveşte şi doarme luni de zile
lângă semenii săi într-un pat şi într-o odaie ... sitilisul tot aşa. Plătesc nevinovaţii vina celorlalţi. [... 1 Românii
răsăriţi din coapsa munţilor Carpaţi, cari au ţinut mii de ani piept duşmanilor, îşi vor seca- în goana pentru bani
puterile, [... ] schilozi, prăpădiţi, dezvlăguiţi, fără putinţă de a mai munci, se întorc acasă cu câte o nătramă cu
bănuţi mărunţi ... " ... "Rău de tot o duc cu traiul muncitorii de la drumurile de fier. Duminica vin în oraş de îşi
cumpără de mâncare şi mai cu seamă "wiskey" ca să aibă pe o săptămână. Locuiesc câte 40-50 de inşi într-un
vagon, în care se adăpostesc în timp de ploaie, poate şi mănâncă, beau, petrec şi dorm unii peste alţii, ca vitele.
Toamna când lucrările de afară sunt isprăvite, năpădesc asupra oraşelor mai mari cu sutele şi cu miile, de mai
mare mila, când îi vezi atât de zdrenţoşi şi murdari"28 .
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Nu este uitată nici emigraţia ilegală. Pentru că tinerii de vârsta serviciului militar nu primeau paşaport
pentru emigrare, vor încerca să plece urmând rute ocolitoare, spre porturile din nordul Germaniei sau Olanda,
unde controlul nu era aşa de strict ca în Monarhie şi unde şansele lor de a se strecura printre emigranţi erau mai
mari. Este cazul celor patru tineri din Făgăraş, N. Bredea, A Cristeanu, 1. Turdeanu, şi I. Bolovan care au reuşit să
ajungă numai până la Odersberg, unde au fost totuşi prinşi şi trimişi înapoi la procuratura din Braşov~ 9 .
Alţii încearcă să emigreze cu paşapoarte false: "duminică a prins la Modoş poliţia 40 emigranţi cu paşapoarte
false. În Bogâros au oprit alţi 18 pentru că nu aveau nici paşapoarte, nici bani de drum. Patru români din Făgăraş
au fost opriţi a emigra pentru că nu şi-au făcut serviciul militar" 30 . Se pare că aversiunea pentru serviciul militar
este atât de mare încât îi detennina pe unii tineri să plece ilegal cu tot riscul presupus.
Cel mai consistent loc acordat procesului emigraţionist este ocupat de aflarea cauzelor în vederea stopării
sau controlării emigrărilor iar America, cu realităţile ei, reprezintă un model pentru rezolvarea crizelor din Ungaria
prin exemplul oferit.
Cel mai adesea cauzele sunt de natură economică: situaţia economică proastă a ţăranului care deţine o mică
bucată de pământ sau deloc, are datorii pentru gospodărie şi nici nu se arată şanse ca pe viitor situaţia lui să se
îmbunătăţească.

O anchetă organizată la Budapesta de industriaşii de fabrică şi preluată de Drapelul de Lugoj în 9 iunie
1907 a arătat că dările grele, aparatul poliţienesc din administraţie, lipsa de pământ, salariul mic al muncitorilor,
"aşa de mic că nu pot trăi", au fost în general câteva din principalele cauze ale emigrării. În concluzia raportului
se consideră că emigrarea nu poate fi stopată nici prin parcelarea moşiilor mari şi nici prin dezvoltarea industriei
iar rezultatul este că a scăzut îngrijorător "sentimentul moral" şi "iubirea de neam" 31 . Congresul de emigrare de la
Timişoara deschis cu scopul de a cerceta cauzele şi de a lua măsuri de împiedicare a acestora, ajunge la concluzia
că în general cauzele găsite au fost de natUră economică, morală, socială şi politică dar insistă numai pc cele de
natură economică: "prin anii 60 şi 70 s-a ridicat mult preţul cerealelor şi prin aceasta şi preţul şi valoarea pământului.
Ţăranii care au cumpărat pământ s-au împrumutat cu dobânzi mari. În anul 1880 deodată a scăzut brusc preţul
bucatelor (până acum era mare preţul pământului, bucatelor, dobânzile) iar din preţul recoltelor din 1880 ţăranii
abia au putut plăti dobânzilc mari stabilite anterior. Dacă recoltele erau slabe, ţăranii erau disperaţi".
Propunerea Congresului pentru Împiedicarea Emigrărilor se referea la soluţii ca: "venitul pământului să tie
corelat cu sarcinile sau prin micşorarea dobânzilor sau prin creşterea preţului la bucate. 2. Micşorarea dobânzi lor
şi a rentelor. 3. Creşterea preţurilor la vite. 4. Comasările şi parcelările să se facă corect". In final, cauzele prezentate
în detaliu ar ti: criza economică, educaţia greşită, dezinteresarea factorilor politici faţă de interesele economilor,
lipsa de industrie şi comerţ 32 • Chiar şi în aceste condiţii participanţii la congres sunt sceptici că lucrurile se vor
îndrepta îndecţjuns încât să oprească valul emigrărilor.
Când guvernul maghiar începe o politică de colonizări, presa românească intră în alertă acuzând că "guvernul
urmăreşte să înlăture efectele negative ale emigrării prin "colonizări" în Transilvania cu maghiari cărora li se
asigură unele facilităţi legate de biserică, şcoală şi chiar taxe mai mici, fapt care ar slăbi preponderenţa elementului
românesc din această provincie 33 . De acum marea majoritate a presei româneşti va publica seriale tluviu, cu
atacuri contra maghiarizării, ·colonizărilor şi va scrie articole antiemigraţie, apelând la sentimentele patriotice şi
naţionale româneşti.

La sfârşitul secolului XIX şi mai cu seamă la începutul secolului XX satele din Transilvania încep să
înregistreze un surplus de populaţie care nu mai poate fi absorbit nici de activităţile agricole locale şi nici de slaba
industrie din Transilvania. Începe să se creeze o practică din plecarea sezonieră a tinerilor la lucru în oraşele mai

~9

Jdem, 29 ianuarie 1903, p. 3.

30

Idem, 27 februarie 1903, p. 3.
Idem, 9 iunie 1907, p. 3.
ldem, 16 august 1902, p. 2.
ldem, 30 august 1902, p. 1.

31
1

~

33

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

257

industrializate din Ungaria (este mai cu seamă cazul celor din judeţele marginii vestice a Transilvaniei) sau spre
România (cazul câtorvajudeţe de pe frontiera de est) 34 • Odată ce începutul a fost făcut, ideea de a pleca şi mai
departe de casă spre a câştiga mai bine, nu mai pare atât de aventuroasă. De aici şi până la a ceda tentaţi lor oferite
de agenţii de emigrare sau celor oferite de exemplul altor consăteni plecaţi deja, nu mai este un pas prea mare.
Dacă mai adăugăm şi organizarea economică deficitară a statului, speranţele minime în rândul tinerilor de a-şi
asigura un trai sigur în viitor, înţelegem de ce rata celor ce emigrează este atât de mare. Din păcate nu mulţi
români puteau să facă acest lucru. Pe lângă costurile destul de ridicate privind plecarea pentru puterea financiară
a multora, se mai adaugă şi condiţiile impuse de statul de imigrare (examen de sănătate, nivel de alfabetizare,
taxe). Ca atare cei săraci, zilierii, servitorii, cei prea săraci pentru a-şi putea cumpăra biletul de tren şi vapor nu
aveau nici o şansă să emigreze. Emigrarea era şi atunci pentru cei care aveau ceva posibilităţi materiale, chiar
modeste. Unii dintre ei, mai temerari apelează la împrumuturile oferite de bănci dar şi aceasta numai în cazul în
t:are se găsea cmeva dispus să gireze pentru el.
Agenţii de emigrare, care cel mai adesea erau angajaţi din rândul populaţiei autohtone pentru a le şti limba
ŞI care de obicei erau dintre cei care plecaseră o dată cel puţin în America, erau o altă cauză a plecărilor: "populaţia
cade jertfă agenţilor de emigrare care îi înşeală şi storc bani de la eP 5. Şi societăţile de navigare şi au rolul lor în ai
convinge pe localnici să le devină clienţi; statul canadian a încheiat cu o societate de navigaţie contract pe 1Oani
prin care se obligă că plăteşte un premiu de 1 tont sterling (24 coroane) pentru fiecare bărbat, femeie sau copil să-1
transporte din Austro-Ungaria, Germania, Rusia, Scandinavia, Elveţia, etc. Nu-i de mirare că populaţia e momită
de agenţii de emigrare spre Canada". Dar autorul acestor rânduri nu uită să precizeze că nu fac o prea bună afacere
cei ce ascultă de agenţi pentru că în Canada, "pe om îl aşteaptă lucru tare greu şi clima pe acolo nu e priicwasă
sănătăţii, aşa încât cei ce emigreasză sunt expuşi să-şi lase acolo oasele şi să nu-şi mai vadă căminul părintesc, pe
fraţi, surori, rudenii şi mormintele strămoşilor" 36 •
Unii dintre cei care trimit scrisori la ziare în vederea publicării lor încearcă să găsească şi soluţii pentru
criza din Ungaria. În 14 decembrie 1906 este publicat articolul profesorului Tihamer Turchmanyi, profesor la
gimnaziul de la Lugoj apoi la unul din Budapesta care a făcut o călătorie de studii în America, articol publicat în
ziarul Budapest Hirlap şi preluat de Drapelul, în care afirmă că principala cauză a emigrărilor este "posibilitatea
de a trăi mai uşor'' dar şi dările mai puţin apăsătoare, pământ din belşug şi lipsa serviciului militar. El susţine că
acolo, în America, salariile nu ar fi cu mult mai mari, dar că produsele alimentare şi hrana este mult mai ielhnă.
Spune că acordarea de pământ ţărănimii nu rezolvă situaţia din Ungaria pentru că în câţiva ani, din cauza dărilor
mari, cei care primesc pământ ~jung în aceeaşi situaţie "la care au ajuns atâţia economi înaintea lor, care îşi
muncesc zilele undeva prin America acum" căci "dacă te apasă dările, degeaba eşti proprietar de pământ. Stăpânii
pământului îmbucăţit vor ti buni ca nou subiect de contribuţie şi vor ~junge în tine la aceeaşi soarte la care au
ajuns atâţia economi înaintea lor, care îşi muncesc zilele undeva în minele din Pennsylvania" 37 .
Un altul scrie, după întoarcerea din America că "în restaurante capeţi gratuit pâine şi unt", un muncitor
mănâncă de trei ori pe zi carne, "aceasta e arma pe care noi nu o putem folosi împotriva Americei. La noi, sporirea
venitului e urmată numaidecât de scumpirea neproporţională a vieţii. Să urcăm la noi plăţile la dublu şi la triplu,
totuşi la noi muncitorul rar va avea carne la masă nici chiar în zilele de sărbătoare, pentru că creşte în aceiaşi
proporţie şi preţul cărnii" 38 •

Din când în când apar ceva informaţii despre societatea americană cu exagerările de rigoare: "un yankeu
pentru că a dat, la el acasă, prietenilor săi o băutură alcoolică a fost condamnat la 25$ amendă sau, pe alese, la 4
zile închisoare, un altul care a cântat în faţa bisericii, în timpul slujbei a fost amendat cu 20$. Fiecare stat îşi are
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legile şi tarifele. Se amendează aceia cari scuipă în stradă fiind tuberculoşi sau presupuşi ca atari, care se însoară
având un defect fizic, tineri care fumează sau care sărută în loc public alte persoane, şi adesea în caz de recidivă,
pedeapsa se agravează cu câteva zile de închisoare" 39 . În concluzie în America nu e prea multă liberale, mai bine
e acasă! În 28 iuie 1905 se atirmă că "în anul acesta au fost împuşcaţi din greşeală cu ocazia sărbătorilor [ziua de
4 iulie] cam 200 de oameni, mai ales copii. Afară de asta peste 100 copii au murit de spaima puşcăturilor iar vreo
100 au ajuns orbi sau chiori. Răniţi au fost peste 20.000 oameni"40 •
Drapelul de Lugoj este ziarul care oferă cele mai multe informaţii legate de emigrare. Pe lângă articole
dedicate acestei teme, pe lângă publicarea unor scrisori, integrale sau parţiale, ziarul face şi reclamă agenţiilor de
navigare: linia franceză cu plecare din Havre, în fiecare sâmbătă, iar din 1906 apar şi reclame ale unor companii
americane: din luna iunie se anunţa cu litere de-o şchioapă că se acordă prin "American Colonisation Company"
"7 milioane şi jumătate de jughere de pământ în America de Nord" 41 •
Cele mai multe informaţii despre emigrare apar între anii 1903 şi 1906 când sunt publicate articole pe
această temă, sunt publicate scrisori ale celor plecaţi şi sunt oferite statistici despre emigrare. Din 1907 informaţiile
pe această temă trec în principal la rubrica "Multe şi mărunte" în care li se alocă 3-4 rânduri. Tonul se schimbă:
sunt consemnate în special revenirile acasă, trecute în revistă eşecurile. Din 191 Oinformaţiile devin sporadice; nu
mai apar nici reclame pentru agenţiile de transport. Din 1910 rubrica săptămânală cu statisticile celor em1graţ1
dispare. Nu se mai consemnează nimic despre ei; doar câteva evenimente din USA: negrii au nume de man
personalităţi istorice ca Lincoln, Washington, procese celebre din USA, descrierea statului american, despre
libertăţile americane ori câteva aspecte mai deosebite privind viaţa oraşelor americane. Începând cu acest an
puţinele informaţii despre cei plecaţi (3 articole pe tot anul 191 O) sunt însoţite de un rând sau două în care
emigrarea este dezaprobată şi se reproşează faptul că "aceasta [emigrarea n.n.] merge aşa înainte săptămână de
săptămână şi nimeni nu-şi bate capul cu asanarea acestei rane adânci a ţerii" 42 . Dorinţa autorului va fi repede
îndeplinită căci declanşarea primului război mondial şi declararea stării de război va duce la "asanarea" drastică
a fenomenului pentru o bună bucată de timp.
Tnbuna din Sibiu, ziar care şi-a propus prin articolul program să militeze pentru "întărirea conştiinţei de
unitate politică" şi "contra unei păgubitoare consumare de puteri a neamului românesc" prin diferite mijloace,
acordă o scăzută atenţie fenomenului emigraţionist. Scurte informaţii de tipul "marţi dimineaţă au mai plecat din
Iaşi în America încă 13 israeliţi~\ despre emigrarea ungurilor în România, sau câteva date generale despre diferite
întâmplări de peste ocean, apar la rubrica "Cronică" ce cuprinde pe scurt, câteva informaţii de tip diverse. Şi
acestea sunt rare: anul 1884 are 4 astfel de anunţuri, anul 1885- 3, anul 1886- 5, anul 1902 -6, ş.a.m.d.
În primele două decenii de apariţie ( 1884-1904) articolele mai ample dedicate emigraţiei sunt preluate din
alte ziare ca de exemplu: Pester Lloyd, Osterreichisch - Amenkanische Zeitung, Le nature, Romanul, Foaia
poporului, din care adesea sunt selectate anume informaţii, traduse şi publicate mai apoi în limba română în
funcţie de scopul declarat în articolul program al ziarului 44 •
În primul deceniu de apariţie, cel mai adesea sunt căutate cauzele emigrării ori America este oferită ca
exemplu în antiteză cu Austro-Ungaria. Sunt punctate mai ales părţile bune ale Americii care ar putea constitui un
exemplu pentru ceea ce ar trebui să se facă şi în Ungaria.
Tribuna din 23 decembrie 1884 publică o scrisoare a unui slovac apărută în Pester Lloyd şi care încearcă să
explice de ce emigrează slovacii. Scrisoarea este reprodusă datorită asemănării cu situaţia românilor: "noi, [slovacii
n.n.] emigrăm fiindcă producţiunea câmpurilor nostre nu ne poate nutri. [... ] Mulţi dintre noi aflam mai înainte
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ocupaţiune laterală în lucrarea pământului - maşinele economice au redus însă această ocupaţiune. Unii dintre

noi au câştigat din cărăuşit - lăţirea progresivă a căilor ferate a mai nimicit din acest izvor de câştig. Unii dintre
noi au aflat de lucru în mine, dar nu pentru mult timp"45 . Este aceeaşi situaţie care se va manifesta nu cu mult mai
târziu în Transilvania unde românii încep să-şi caute de lucru tot mai departe de casă, să călătorească până la
Budapesta ori Viena, spre centrele industrializate ale imperiului în căutarea unui loc de muncă, la început sezonier,
mai apoi pentru un timp cât mai lung. Şi tot el continuă: "Recunoaştem că în deceniile ultime s-a tăcut în Ungaria
foarte mult pentru promovarea culturii, dar au început de sus şi la noi n-au ajuns aceste năzuinţe. În America
învăţăm mai mult decât am învăţat noi şi strămoşii noştri în decurs de generaţii întregi 46 • Libertăţile individuale
sunt incomparabil mai mari şi respectate de cei de la putere: "acolo nici president, nici Congres, ministru de
interne, nici guvernatorii singuraticelor state nu cuteză a adresa circulare autorităţilor ca să îngreuneze emigrarea,
ceea ce pentru noi înseamnă a ne-o face imposibilă, după cum o poate face aici în Ungaria negenat preaonoratul
nostru domn ministrul de interne. Acolo fiecare poate părăsi neîmpedecat de nime Statele Unite tără a i se cere pas
la graniţă, acolo fiecare se poate ferici după fasonul său fără să trebuiască a aparţine unei religiuni <<recipiate>>,
acolo aşă-numitele lectica şi alte compentenţe stolare nu trebuie încasate cu sila, după cum se întâmplă aici în
Ungaria[ ... ]Y
Unele articole pe această temă sunt publicate cu scopul declarat pentru ca cei ce citesc să facă "comparaţi uni
instructive" între realităţile din ţara lor şi cele din America48 • Viaţa cea bună a Americii este legată de "marea lor
libertate, de marea lor neatâmare de care se bucură şi în slabele impozite pe care le plătesc, de educaţiunea şi
geniul lor comercial", de faptul că nu sunt obligaţi la serviciul militar, toate prezentate în antiteză cu realităţile din
Ungaria49 . Tehnica vine mult în sprijinul obţmerii unor venituri cât mai mari căci : "nu există ţară unde uneltirea
să fie mai perfecţionata", " nicăieri nu se dă mai multă băgare de seamă iuţelii şi precisiunii maşinelor unelte sau
maşinelor [... ] noua maşină înlocuieşte imediat pe cea care produce mai puţin bine, mai puţin iute şi prin urmare
mai puţin ieftin. A pierde timp înseamnă a produce mai puţin iute şi prin urmare mai scump 50 . "Noi aflăm aceste
libertăţi americane ca foarte respectabile şi [... ] trebuie să spunem că conceptele noastre de libertate se deosebesc
în tundament" 51 .
Cu toate acestea, chiar şi pe pământul făgăduinţei "numai acel lucrător poate pune ceva la o parte care se
restrânge pre lângă absolut necesarul [... ]. Locuim sub şopruri de lemn, ne pregătim noi înşine mâncarea, mâncăm
carne de vită şi carne de porc sărată (beef and salt-pork) care sunt eftine, acesta e însă un nutriment întăritor, de
care în Ungaria numai arareori aveam parte. Whisky şi alte băuturi spirtoase, cari în America sunt foarte scumpe
ne ating numai sărăceşte buzele noastre, puţin tutun e tot luxul nostru. [... ] Recunoaştem că în America trebuie să
lucrăm cu mai multă putere decât în ţeara noastră, aşă încât [... ] n-aveam timp de a ne şterge nasul. [.. .f2•
Alţii sunt chiar mai critici cum este cazul notelor trimise la redacţie de Pavel Borzea din Viştea de Jos: "ne
pare rău că oamenii noştri nu sunt atât de luminaţi ca să judece ce scriem de aici căci un om cu minte nu poate să
laude America pentru oameni care au moşioară şi copii, ci aici este de trăit numai pentru aceia care sunt de tot
săraci şi vin cu familie cu tot, nu să vie bărbatul să lucreze pentru 300 fl de drum încoace şi încolo şi pe lângă
aceea subzistenţa lui aici şi cheltuielile familiei acasă şi nu e sigur că are ori şi ceva de lucru căci iarna şed foarte
mulţi rară lucru, că nu capătă ... şi dacă câte un flecar scrie că are plată bună se iau şi oameni care ar putea trăi
acasă după aur în vânt, dacă la urmă văd ce au tăcut dare prea târziu. Cine nu e tare lipsit să rămână acasă" 53 .
45
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so Idem, 3 ianuarie 1885, p. 202.
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Idem, 23 decembrie 1884, p. 766.
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Ibidem, p. 766.
SJ ldem, 4 martie 1902, p. 127.
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Vasile Coman din Haşfălău scrie din America că "ştim că aici se at1ă deja mii de emigranţi de la noi cu
scopul de a face câştig şi de a-şi plăti năcazurile de acasă ca la întoarcere să poată începe o nouă viaţă. La mulţi le-a
succes asta, dar mulţi, foarte mulţi au dat şi de mizerii, aşa că împrejurarea acesta trebuie să contribuie la reducerea
eniigrărilor şi a face ca aceia care vor emigra spre un timp oarecare, bine să cumpănească acest pas înainte de
plecare". Tonul este descurajant "mulţi se at1ă în mare mizerie, blestemându-şi soarta" şi, consideră că dacă cei de
acasă ar avea experienţa pe care o are el deja din America , "nu şi-ar mai duce nasul la bancă pentru a-şi înstrăina
puţina-i moşioară ori să-şi vândă vituţele din jug". "Până acum au mers foarte bine lucrurile în America .. dar
începând de acum înainte mult nu va mai dura fiindcă s-a înmulţit foarte tare lumea, de chiar astăzi sunt mulţi de
abia îşi pot câştiga cu ce să trăiască şi totuşi oamenii nu-şi curmă venirea la America din cauză că nu se încred la
cele scrise despre împr~jurările din America de către cei mai vechi" 54 •
Când este vorba de a scrie ea despre America, fără să facă uz de scrisorile trimise la redacţie, Tribuna este
rezervată. Foarte puţine informaţii at1ăm din coloanele ei despre emigrare şi încă şi mai puţine despre continentul
american. Exista un singur articol "Istoricul viţelor americane; întroducerea lor în Europa şi România" 5\ un altul
scurt de numai 6 rânduri despre "Alegerile în Statele Unite ale Americei de Nord"56 care ar .încerca să prezinte
timid câte ceva de pe continentul speranţelor celor săraci. Singura relatare ce apare este cea din 18 septembrie
1886 57 , în care un doctor ce a traversat oceanul îşi descrie, pe parcursul a două numere succesive, experienţa avută
la bordul vaporului Le Gascogne şi care este în măsură să descurajeze orice neiniţiat, nehotărât sau temător de o
călătorie cu vaporul peste ocean.
Cel mai adesea puţinele articole dedicate emigraţiei sunt subordonate politicii de descurajare a ei. Nu este
vorba de o încercare de prezentare obiectivă ci de descurajare. Toate articolele pe această temă au un mesaj clar
precizat: "nu mergeţi în America"! Materiale traduse ori primite la redacţie sunt alese cu grijă pentru a răspunde
în general acestui obiectiv.
O altă direcţie urmărită de redactorii acestui cotidian este selecţia materialelor în scopul prezentării
America ca model, nu pentru o societate mai bună ci pentru aplicarea lui realităţilor transilvane, modelul
contează: "exemplul ce ne dau statele mari şi puternice trebuie să ne servească de povăţuitor întru apărarea
intereselor noastre". Şi pentru că America, populată de emigranţi europeni care i-au adus prosperitatea fără
precedent, a decis ca "elementele tulburătoare pentru liniştea publică" ce au intrat în ţară şi provoacă ;'desordini,
aţâţă lucrătorii în contra capitaliştilor" şi devin "un ferment care ameninţă pacea americanilor" să fie oprite a
intra, în acest scop adoptându-se o nouă politică emigraţională, Tribuna propune, ca luând exemplu de la
americani, în Transilvania să se promoveze o "politică purificatoare" şi să "oprim şi noi năvălirea oraşelor şi
chiar a multor sate de elemente cari sunt un dizolvant pentru societatea românească. Interesele cele mai scumpe
ale patriei ne impun să tim neadormiţi, să nu tolerăm ca sub pretext de ospitalitate să se încuibeze în neamul
nostru acel virus care ar lovi existenţa naţională: oameni fără mijloace de traiu, fără meserie, cei care trăiesc
amăgind şi înşelând trebuie excluşi dintre noi" 58 . De fapt, sub această faţă a preluării modelului venit dinspre
America politica ziarului vizează direct politica de colonizare a maghiarilor în spaţiul transilvănean promovată
de guvernul de la Budapesta. În următoarele numere din Tribuna apar un număr mai mare de articole despre
chestiunea străinilor şi mai cu seamă în contra colonizărilor.
Gazeta Transilvaniei nu este nici el un ziar prea darnic cu informaţia de acest gen. Apărut în 1 ianuarie
1839, Gazeta are câteva rubrici permanente ce se menţin cu consecvenţă zeci de ani: articolul de fond, foiletonul
Gazetei~ Ştirile zilei ; Corespondenţa Gazetei Transilvaniei, Telegramele Gazetei~ Diverse. Rubrica "Diverse",
alcătuită din scurte înştiinţări pe diferite teme alocă din când în când câte o sumară informaţie despre emigrări.
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Ibidem.

ss Idem, 11 aprilie 1890, p. 290.
;
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Idem, 9 noiembrie 1890, p. 983.
Idem, 18 septembrie 1886, p. 806, 19 septembrie 1886, p. 810.
Idem, 21 august 1887, p. 714.
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Din când în când rubrica "Ştirile zilei" este preferată pentru anunţarea unor noi plecări din Transilvania. În anul
1889 apare, pentru scurt timp rubrica "Din afară" în care sunt publicate câteva informaţii succinte despre societatea
59
americană "Jubileul lui Washington, America şi Turcia, Presidentul Statelor Unite . Războiul din Africa este
dezbătut pe larg zilnic în decurs de aproape un an de zile; apar articole de genul "Traiul din Abisinia", "Comerţul
din Manciuria", "Palatul lui Knosos din Creta", "Marele războiu din Asia" apar din când în când; emigraţia
românilor din Transilvania abia beneficiază de o mică atenţie, câteva note despre America şi emigrare tiind cam
tot ce putem găsi.
Anul 1904 a fost mai darnic. În schimbul trimiterii ziarului în America ori ca urmare a unor donaţii de carte
făcută de ziar ori mijlocită de el, unii membrii ai câtorva societăţi româneşti pe cale de organizare din America
trimit diferite înştiinţări despre ei şi viaţa socială de peste ocean. Pentru că ziarele trimise de Gazetă sunt pentru
organizaţii, informaţiile primite de Gazetă se referă preponderent la organizarea acestor asociaţii româneşti şi la
modul lor de funcţionare. Ca atare Gazeta nu oferă o bună frescă a fenomenului emigraţional şi nici a societăţii
americane: aria atinsă de ea este restrânsă şi sumară.
O scrisoare semnată de Ilie Mărtin de la "Reuniunea Vulturul" din Chicago vorbeşte despre situaţia economică
diticilă a multor români din America. O mare parte din fabrici s-au închis pc termin nehotărât iar unele au redus
numărul lucrătorilor lăsând o parte şi din românii noştri fără de lucru. "Acest lucru nu a fost numai în oraşul
nostru ci în toată America. Din 74 membri cari au fost înscrişi în decursul anului, 20 s-au reîntors în patrie iar vreo
1O au plecat în alte oraşe din lipsă de lucru. În timpul de faţă mulţi oameni de ai noştri pierd timpul în zădar
mâncând de-a gata ce au câştigat în alte timpuri, cu muncă grea, sau intră în datorii pe la cunoştinţe" 60 . Un anume
Otăvoiu semnează în 13 mai 1904 o înştiinţare în care afirmă că: "oameni fără de lucru sunt mai aproape în toate
părţile cu începerea anului 1904 în foarte multe ţări s-a mai redus din leafa. La New York tot sosesc zilnic 5-6.000
imigranţi care "vin de la rău la şi mai rău" 61 • Legea de emigrare primeşte un studiu aparte. Conform acesteia se
unnărea reglementarea transportului, aprovizionarea şi controlul aprovizionării vaselor ce transportau emigranţi,
protecţia medicală, problema hranei şi a locuirii pe timpul transportului şi problema celor ce erau de vârsta stagiu lui
militar şi care doreau să emigreze. Mai mult decât atât, legea stabileşte preţul biletelor de transport: pentru vapoare
care merg cu o viteză de până la 15 mile/oră, preţul unui bilet este de 180 coroane pentru persoane de peste 12 ani,
iar sub 12 de 90 coroane; pentru vapoare ce merg cu o viteză mai mare de 15 mile/oră preţul unui bilet era de 100
coroane iar copii sub 12 ani beneficiau de gratuitate. Antreprcnorul vaselor care plecau din Fiume era obligat să
asigure două mese gratuite pasageri lor. Toate forurile administrative locale erau obligate să al1e cauzele emigrărilor
din departamentele lor şi să propună soluţii pentru reglementarea acestora62 •
În alte ziare ca Telegralul român nu se va găsi mirajul pc care îl constituia "ţara libertăţilor şi a tuturor
posibi1ităţilor" 6 3, ci dimpotrivă. George Maior, profesor care a călătorit şi el prin America scrie că, în scopul
cultivării emigranţilor într-un oraş a fost înfiinţată o şcoală gratuită. Poate că autorul a dorit să trezească atenţia
asupra interesului pentru educaţie dar relatarea este cam idealizată: "este o şcoală spaţioasă pentru lectură. Sală
pentru biliard. Pot consuma oamenii în acea localitate diferite limonăzi, nu însă băutură alcoolică. Pot face băi
după plac. Au şi cinematograf în care se arată numai lucruri instructive". După ce a discutat cu un fermier şi-a
notat că "vacile cele mai bune se vând pe garanţă. Farmerul american îţi vinde cutare vacă, garantând că dă 28-32
litri de lapte. Cumpărătorul duce vaca acasă fără să plătească nimic. Tine
vaca acasă 1 sau 3 zile' cearcă dacă
,
fennierul a spus adevărul. După ce a aflat şi s-a convins că spusele fermierului sunt exacte se duce şi plăteşte
preţul. Dacă însă nu-i convine, duce vaca înapoi fără nici o supărare". În edificiul fiecărui club găseşti sală pentru
restaurant, muzică, cafenea, bărbieri, sală de gimnastică, sală pentru turnat, sală pentru netumători, sală pentru
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Gazeta Transilvaniei, 11 august 1904, p. 2, 21 septembrie, p. 3, etc.
ldem, 29 ianuarie 1904, p. 5.
ldem, 13 mai 1904, p. 6.
Idem, 22 aprilie 1904, p. 5.
Telegraful român, nr. 12-14, 1912, p. 2.

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

262

citit. ''Conducătorul muzicei era un ţingan jidovit din Ungaria venit cam de 15 ani. Astăzi are nu mai puţin decât
4 automobile" 64 •
Ionel Podea care a scris şi pentru Telegraful român şi pentru Drapc!ul din Chicago, a încercat chiar o scurtă
istorie a românilor emigraţi în America notând că "în America se află un număr neînsemnat de aventuri eri români
încă din 1850, dar că au ajuns acolo mai mult din întâmplare decât din voinţa lor". După el, primii plecaţi erau din
Banat, Sătmar şi Ţara Oltului 65 . În urma studiilor făcute şi publicate parţial în Telegraful Român, el va scoate o
carte "Românii din Amend' cu scopul declarat antiemigraţionist în care prezintă "faţa nevăzută" a emigrării,
primejdiile şi nenorocirile ce îi aşteaptă pe emigranţi la fiecare pas.
În coloanele ziarului Telegraful român din Sibiu din 1904 sunt publicate aproape în fiecare număr pe
ultima pagină, reclame pentru F. Miscler Bremen, care asigură transportul spre America, cu vaporul "Kaiser". cu
plecare in fiecare marţi din portul Bremen către New York, cu durata de 6-7 zile. Linia Olanda-America anunţa cu
litere de o şchioapă că face reducere de călătorie şi dă posibilitatea oamenilor să aleagă ruta.
Adevărul (glasul poporului), organ al Partidului Social-Democrat din Ungaria, Foaie pentru muncitorul
român din Ungaria, apare la Budapesta în fiecare duminică având ca redactor responsabil este Aurel Cristea, şi ca
prim redactor Petru Ponţa.
Informaţiile prezentate despre America se bazează exclusiv pe sursele de peste Atlantic şi se referă fără
excepţie doar la situaţia muncitorilor români, organizarea lor, lupta împotriva capitaliştilor şi la "exploatarea
crâncenă" pe care o suferă oamenii acolo. În 19 iunie 1904 apare un prim articol despre o grevă "soldată cu 15
morţi şi 25 răniţi de moarte" 66 , în 20 decembrie apare o altă informaţie despre o catastrofă dintr-o mină unde au
murit 600 muncitori 67 , iar în 15 aprilie apar primele informaţii despre nevoia de organizare a muncitorimii române
din America şi de ţinere a unui Congres al "muncitorimii române conştientă, aflătoare azi în America de Nord"
care are nevoie de organizare bazată pe "lupta de clasă". Această muncitorime conştientă trimite acasă printr-un
semnatar o înştiinţare despre intenţia de organizare a primului congres social-democrat român din America5s.
Câteva zile mai târziu, ziarul face apel din Budapesta către românii aflaţi în America să participe la Congresul
Socialiştilor Români din America ce avea să se ţină în 4-5 iulie 1912 la Clevelland, Ohio în 27 septembrie69 .
Ultima ştire despre America apare în data de 19 decembrie 1913 cu o înştiinţare "De la fraţii din America" în care
se vorbeşte despre reînfiinţarea Cercului Socialist din Cleveland, care doreşte să centralizeze şi să cuprindă toţi
românii 70 . Din 1914 nu mai apare nici o informaţie.
Revista Oraştie1; care apare în fiecare sâmbătă începând cu anul 1895 şi este editată de Aurel Popovici
Barciaim, publică până la începutul secolului o singură referire în 16 septembrie 1899 în care spune că
industrializarea a lăsat oamenii fără venituri obligând-i la înstrăinare şi la părăsirea ţării în căutare de slujbe: '"cel
mai bun izvor de câştig îl avea poporul nostru înainte de aceasta în mare parte în urma cărăuşitului. Acum, de când
cu clădirea de căi ferate aproape pretutindenea şi în ţeara noastră, acest izvor de venit a scăzut şi mulţi dintre
ţăranii noştri au fost siliţi să iee lumea în cap, părăsindu-şi astfel ţeara şi cată unde-şi pâinea de toate zilele prin
ţeri streine. [... ]. Locuitorii din Pianul-român, comitatul Sibiului încă de mai mulţi ani încoace au început a
străbate acest drum. Asemenea şi cei din Sebeş, dintre cari numai săptămâna trecută au plecat vreo 4 familii din
cauză că nu-şi află nici o preocupaţiune" 71 •
Solia Satc/or, ziar ce apare în fiecare duminică, începând cu 1 ianuarie 1912, la Cluj, scos de Valentin
Drăganu, îşi propune, prin articolul program să scrie îndemnuri spre o viaţă creştinească şi românească înainte de
64
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Idem, nr. 33-34,24 martie 1912, p. 135.
Idem, 26 ianuarie 1912, p. 1.
Adevărul. Glasul poporului, Budapesta, 19 iunie 1904, p. 3.
ldem,20 decembrie 1907, p. 3.
Idem, 15 aprilie, 191 O, p. 2.
Idem, 27 septembrie 1912, p. 3.
Idem, 19 decembrie 11913, p. 3.
Revista Orăştiei, Orăştie, 16 septembrie 1899, p. 142.
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toate. Până la primul război mondial publică doar două articole, din care unul este o scrisoare trimisă redacţiei de
V.E. Moldovan care a locuit 5 ani de zile în America şi care cunoaşte bine realităţile de acolo: "cel dintâi lucru pe
care l-am văzut este că nici acolo nu-i lapte pe râuri, ci numai apă dar nu curată ca pe la noi, ci apă murdară trecută
pe la fabrici şi prin canale. Porumbei fripţi nu zboară în gura omului nici acolo, ci trebuie să munceşti ca să-i
cumperi scump şi să-i frigi". Descrierea lui este mai aproape de realitate în ceea ce priveşte viaţa emigrantului
care lucrează zilier sau într-o fabrică: "Traiul e mai scump în America decât la noi. Ca să-ţi câştigi hrana, trebuie
să munceşti mai mult şi mai greu [... ]. Veţi spune că unii oameni au adus cu toate acestea ceva parale de pe acolo.
Eu pe de altă parte sunt sigur că dacă ar fi muncit aici atât şi aşa, ca acolo, ar ti agonisit mai mult, ba le rămânea
şi cheltuiala drumului.
Acolo se munceşte iarna-vara. Lucrezi în fabrici, la năduf: în arşiţă, în fum, praf: cu moartea la spate. Lucrezi
la canale, cu sapa şi roaba, pe vânt şi ninsoare, în apă până la brâu. Lucrezi mereau iarna-vara, ziua toată, abia de
amiazi ai timp de odihnă o jumătate de ceas. Lucrezi 10 şi lucrezi 14 ceasuri pe zi iar plata o primeşti~ pe ceas.
Lucru de vară, la plug, la secerat, la coasă e floare la ureche pe lângă lucrul de acolo. După lucrul de 3-4 ani
te speteşti ca aici în 20 de ani.
În America plata unui muncitor (zilier) este 1 dolar şi 50 cenţi pe zi, ceea ce nu face mai mult decât aici 1
tloren şi 50 creiţari. Ce cumperi acolo cu un dolar, poţi să cumperi aici cu un t1oren. Plata unui zilier aici [în
Ungaria n.n.] este 1 floren şi 50 creiţari pe zi.
Dacă însă ar munci aici atât, ca acolo, şi acelaşi lucru, ar avea mai mult. Dar chiar astfel dacă am face
socoteala, vedem că nu prea e de folos să mergi la America. [... ] Va spune careva că de ce vin totuşi unii oameni
ŞI aduc bani? - Da, însă numai unii, precum şi aici unii au noroc. Dar cei mai mulţi vin precum au plecat, numai
puterea, sănătatea şi tinereţea au lăsat acolo. Am văzut cu durere, că ai noştri muncesc în America mai greu ca
vitele, iar aici li ruşine să lucreze. Acolo fac trenuri, drumuri, canale de murdării, -iar aici privesc cum se editică
trenul prin comuna lor, dar nu vreau să lucreze, ci râd de bulgarii şi italienii aduşi de departe la lucru ca să câştige
bani frumoşi" 72 . În numărul următor el continuă cu sfaturi pentru cei care, neascultând totuşi sfatul său, se decid
să plece. Le recomandă: să nu bea, să nu joace cărţi pe bani, să meargă la biserică şi să-şi economisească banii 73 .
Anul următor apare un singur articol despre "Slavii de miazăzi din America şi mişcarea revoluţionară în contra
monarhiei" 74 .
Gazeta de duminică, care apare începând cu 1904 este ziarul care face cea mai multă reclamă liniilor de
transport maritim, în special liniei franceze a cărei reclamă se regăseşte şi în Drapeu/ de Lugoj. America este
prezentată la rubrica "Globul pământesc" 75 ; din 1908 apare temporar, o rubrică nouă "Românii în lume" în care se
vorbeşte şi despre emigraţia românească.
Un spaţiu relativ amplu este oferit scrisorii lui Epamininda Lucaciu -care apare şi în Drapelul de Lugoj ~
preot care a slujit un timp în Canada şi apoi s-a mutat cu enoriaşi cu tot în SUA, la Aurora. El afirmă că "este o
lume cu totul nouă, cu obiceiuri şi legi, idealuri nouă". Principiul fundamental al vieţii lor este egalitatea şi
libertatea deplină a tuturor cetăţenilor, dreptul tuturor de-a duce "un traiu liber şi bun" principii care greu pot ti
înţelese de europeni şi care au alimentat dezbateri de presă în Ungaria 76 • Într-o conferinţă ţinută la Arad, părintele
Lucaciu susţine că primii români din America au fost în Winnipeg dar că mai apoi satul lor s-a mutat, cu preot cu
tot în North Dakota77 •
Din când în când apar şi aici scrisori trimise la redacţie din care sunt publicate cel mai adesea fragmentar.
Este cazul lui Ioan Buda care face o descriere îmbietoare a Americii: "mâncările şi băuturile încă cel ea mai bune

n Solia satelor, Cluj, Il februarie 1912, p. 2.

n ldem, 18 februarie 1912, p. 2.
ldem, 14 decembrie 1913, p. 5.
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Gazeta de Duminică, 30 noiembrie 1908, p. 7; 23 august 1909, p. 7; 19 octombrie 1908, p. 8.
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Idem, 15 martie 1909, p. 6.
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Idem, 15 martie 1909, p. 7.
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le au toţi aceia care-s în muncă de toate zilele. Muieri le care-s venite aici din ţeara noastră, deşi acasă n-au avut o
năframă bună în cap, acum sunt îmbrăcate ca oricare damă. Lucrul la câmp muierile nu-llucră, numai în casă, cu
pnncii şi ce să ţie în casă, acela lucru îl au. Bărbatul din câştigul ce-l are susţine toate cele de lipsă. [... ] Pe lângă
lucrători nu stă nime cu bota la spate, cum stau în ţeara noastră jidovii şi domnii cei păgâni, care la lucrător îl mână
ca pe cal strigând să dee mai iute, deşi nu poate de năcazurile şi foamea care le suferă; iar de nu face aşa îl încinge
~i de botă. Timpurile sunt foarte bune, bucatele sunt foarte rodite, poamele afară de prune- sunt destule. Fulgerele
şi trăznetele sunt mai crâncene şi mai adese-ori ca la noi. Aerul ca la noi, apa deto" 78 . Cu toate acestea, în aceeaşi
scnsoare, elaborată pentru a ti publicată în presa de acasă, autorul nu recomandă celor din Transilvania să emigreze
căci: "şi în ziua de astăzi sunt iară de număr oamenii fără de muncă. Prin fabrici e plin şi se întâmplă arareori de-i loc
gol. Atunci acela poate dobândi locul care are pe cineva să-I recomande la oficiul fabricei, totdată să tie răspunzător
pentru el. [... ] Ba sunt mulţi dintre aceia care s-ar duce înapoi acasă dar nu-şi pot câştiga atâta, cu cât să poată plăti
vaporul şi trenul. Şi aşa e silit bietul om să sufere în America toate năcazurile". Dacă nu-şi găsesc nimic de lucru,
"sunt siliţi a umba pe stradele oraşului, a strânge bucăţi de pâine din coşarca cu gozul, care-I ţipă englezii din
curte, în care goz sunt ţâpate dărăburi de pită care englezii nu o pot mânca. [... ] Hainele încă le strâng pe cele
ţâpate de la alţii. Ar ti bine ca bietul om care arc din ce să trăiască acasă, să nu-şi lease ţeara şi satuL muierea şi
pruncii fără să rămâie unde-i, pentru că nici în America nu sunt paralele pe uliţe, oamenii-s destui care-s cu toată
familia aici de mulţi ani, ştiu vorbi limbă engleză şi totuşi n-au muncă de stat" 79 • În februarie 1904 apare un arttcol
scris cu scopul de a convinge oamenii că emigrarea nu este soluţia cea mai bună pentru un viitor mai sigur şi un
câştig mai mare. Ţăranii "nu fac bine că se înstrăinează. [... ] Şi chiar de ajung doară la ceva mai bine, îi omoară
urâtul şi dorul ... ". "N-avem destule vorbe spre a putea convinge pe românii noştri să nu se lase amăgiţi de
nimenea spre a lua lumea în cap şi ţara în spate. Rămână ei aici să muncească muncă cinstită şi să tie cruţători că
o bucată de pâine şi cel mai sărac îşi poate câştiga în această ţară binecuvântată de Dumnezeu" 80 . In anul în care
apar astfel de articole, Gazeta de Duminică nu publică în paginile sale nici măcar o reclamă a agenţii lor de
emigrare, acum în perioada de vârf a lor, în timp ce pentru aceaşi perioadă, alte gazete o!'eră spaţiu din belşug,
ceea ce ne face să credem că o persoană cu putere de decizie din conducerea ziarului a impus o nouă linie faţă de
prezentarea emigrărilor. Este însă posibil să fie vorba şi de unul dintre colaboratorii revistei care a trimis materiale
mai înverşunate împotriva emigrării, acum, în perioada în care prezentarea fenomenului capătă amploare în întreaga
presă românească. "N-avem destule vorbe spre a putea convinge pe românii noştri să nu se lase amăgiţi de nimenea
spre a lua lumea în cap şi ţara în spate". Ţăranii transilvăneni "nu fac bine că se înstrăinează [... ] şi chiar de ajung
doară la ceva mai bine îi omoară urâtul şi dorul, urâtul străinătăţii şi dorul după ţara lor, după satul lor, după
neamurile, prietenii şi cunoscuţii lor. [... ] Rămână aici şi muncească muncă cinstită şi tie cruţători că o bucată de
pâine şi cela mai sărac şi poate câştiga în această ţară binecuvântată de Dumnezeu" 81 .
Activitatea din Orăştie, editată de Aurei Munteanu, publică un singur articol pentru perioada 1901-1904, în
care sunt preluate datele statistice ale Comisiei de Emigrări din Washington din raportul pe anul financiar 1901-1902
în care spune că au emigrat din Monarhie în SUA 171.989 persoane82 . Pentru anii următori mai apar scurte
intom1ări de tipul diverse în care sunt pomenite, în câteva rânduri, cazuri de emigrări.
Dreptatea din Timişoara a cărui număr prim apare în 25 decembrie 1893, având pentru început ca editor pe
Cornel Diaconovich iar ca redactor responsabil pe Valeriu Branişte, publică un articol serial, în trei numere în
iulie 1895 în care autorul, protopopul V. Grozescu, descrie viaţa socială din America în culorile cele mai negre
"femeia e gâdele casei şi a familiei proprii" căci ea trăieşte în lux, nu se mai preocupă de casă şi nu mai doreşte
copii, dar nici bărbaţilor nu le mai place viaţa de familie căci toată lumea aleargă după bani". În concepţia autorului,
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toţi sunt sclavii dolarului şi a câştiga avere e deviza tuturor, fie şi cu "pierderea onoarei". Nici servitoare nu se mai
găsesc căci nimeni nu vrea să lucreze ci "toată creatura vrea să fie doamnă". Cauza constă, după autor, în

"nestatornicia caracterului", în concepţia spirituală şi în educaţia greşită. Autorul declară convins că populaţia
americană degenerează şi' "toate rasele transplantate aici merg la decandenţă", că în final societatea americană "e
o societate decăzută". O faptă mişelească are acolo admiratori, "un şarlatan care a defraudat nu pentru faptul lui e
condamnat ci pentru că a luat dinaintea nasului lor milioanele de dolari". Egoismul şi mania de câştig ce
caracterizează întreaga societate explică multe dintre excentricităţile de acolo "astfeliu sunt nesaţiullor în mâncare
şi beutură, în joc şi în corupţia morală".
Totuşi, poate nevrând să tie prea categoric, autorul recunoaşte că există şi ceva bun acolo, că "familiile cele
adevărate se regăsesc doar printre fermieri" care "prin sârguinţă şi morală şi-au păstrat ambiţiunea morală". În
schimb omul din oraş e ipocrit, corupt, decăzut, dar "farmerul american" sau agricultorul t:: mai inteligent. Doar
cei care şi-au păstrat caracterul de agricultori rămân cinstiţi în America.
Mai există ceva părţi bune prin America, trebuie să recunoască autorul, căci altfel nu s-ar explica de ce
cmigrează atâta lume, şi "acest morav e lucrul fără obosinţă pe care noi românii cu greu îl putem însuşi".
Problema libertăţii însă, este privită în cu totul altfel decât de alţi oameni de cultură. El recunoaşte că
această parte de lume s-a organizat pe baza egalităţii, libertăţii şi frăţietăţii. Dar această deviză s-a dovedit a fi
numai "nişte fasoane goale, pentru că omul nici când va fi, nici că a fost cândva egal, [... ] pentru că omul civilizat
se recunoaşte pe sine liber, însă, în realitate el este sclavul pr~judecăţilor lui culturale, idealizându-se pe sine a ti
liber. Dar el e robul vieţii sociale cu toată stratificarea ei. [... ] Harapul american era mai liber pe când era sclav
decât azi când e sclavul pământului şi al capitalismului" 83 .
Deşteptarea, ziar social şi economic publicat în Braşov de către T. V. Păcăţianu începând cu 19 ianuarie
1905 şi care apare odată pe săptămână, publică informaţii generale, primite de la cititori şi ca atare foarte variate
în tematică. In iunie 1905 este publicată o scurtă informaţie despre clădirile din America prin care autorul a vrut
să sublinieze hărnicia şi stilul inovator american care e de lipsă în Europa "[ei, n.n.] au trecut de mult de faza în
care se găseşte majoritatea clădirilor europene" căci acolo este "un vârtej permanent de dărâmări şi reclădiri"
unde locul construcţiilor de cărămidă a fost luat de cele de oţel care se înaltă pe 15-30 etaje". Este subliniată
munca eficientă şi constantă, uneori aceasta tiind idealizată: "muncitorul american nu are a se teme de călduri
vara şi nici de frig iarna. Vara lucrătorii lucrează cu toţii voioşi pe timpul cel mai călduros, fumându-şi ţigarea la
aerul răcoros adus de aripele ventilatoarelor, iar iarna la aerul cald adus prin ţevile caloriferelor care răspândesc
<.:ăldura de la enormele căldări cu aburi aşezate în pivniţele caselor pentru producerea electricităţii, mişcarea
ascensoarelor, scărilor rulante, sculelor de lucru, etc.". În consecinţă America are "ascensori multiplii [intr-o
singură clădire, n.n.] care merg de 6 ori mai repede ca în Europa", în câteva secunde te găseşti urcat sau scoborât
la orice etaj", casele au "enorme culuoare" ca străzile, sunt spaţioase şi confortabile 84 . Munca eficientă şi constantă
este răsplătită cu produse eficiente şi de durată, ne lasă autorul să înţelegem.
După o lună este publicată integral o corespondenţă primită din America de la un abonat al ziarului,
I. Postovar aflat acolo, -este probabil că ziarul ajungea şi pe noul continent- în care acesta declară că, "atras de
masa de emigrări a românilor din Transilvania m-am hotărât să încerc şi eu a face o săritură prin lume şi nu mi-a
trebuit mult să mă trezesc în America", unde toţi îşi pot găsi de lucru, unde sunt cei mai practici oameni din lume
şi populaţia se ajută la nevoie. El oferă câteva sfaturi celor care sunt hotărâţi să facă acest pas: "toţi aceia care ar
dori să vină în America trebuie să aibă cât de puţin cunoştinţă de limbă germană, să tie apt de lucru, să nu treacă
peste etatea de 46 ani, să fie cât se poate de sănătos, să nu sufere de boale de ochi, să nu plece fără adresă de la
cineva, să nu spuie că este ang~jat la lucru, să aibă bani la dânsul cel puţin 30 tl la sosirea lui la portul de
debarcare"s;.
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Unirea, foaie bisericească-politică editată la Blaj, publică în 1907 în Foiţa ei un serial de 4 numere, semnat
de preotul E. V. care şi-a propus să studieze chestiunea emigrărilor în America, şi ca atare, a pornit în călătorie din
Fiume spre Palermo, reconstituind experienţa plecării emigranţi lor. El a plecat cu vaporul societăţii regale britanice
Cunard, cu numele "Ultonia", care ducea aproape 1900 emigranţi din Ungaria îmbarcaţi în portul Fiume, între
care autorul descoperă cel puţin 200 români, toţi bărbaţi "în floarea vârstei şi în putere" şi doar două femei care se
duceau la soţii lor din America chemate de aceştia 86 .
În timpul călătoriei autorul a încercat să afle cauzele emigrării, stând de vorbă cu călătorii de pe vapor. El
a ajuns la concluzia că există câteva cauze principale care determină emigrarea în America, cauze pe care le-a
clasat după importanţă în: 1. Câştigul financiar; 2. Datoriile de acasă, 3. Propaganda; 4. Agitaţiile socialiştilor
care afirmă că în America drepturile muncitorilor sunt respectate nu ca în Ungaria, şi 5. Reclamele tinnelor de
emigrare care câştigă substanţial din transportul emigranţilor. La baza tuturor acestor cauze stau informaţiile
oferite de presa tipului prin care lumea ajunge în contact cu viaţa americană.
Principala cauză, declarată de trei sferturi dintre emigranţi, este legată de un câştig mai mare ''toţi pleacă cu
gândul de a-şi agonisi o stare mai bunişoară, o sumă oarecare ca astfel la zile de bătrâneţe să aibă cu ce să se
susţină". Încercând să facă un simplu calcul, autorul afirmă că "în America cel mai amărât muncitor, care n-a
învăţat nici o meserie, câştigă pe zi - vorbesc anume în sume mai mici - un dolar, adecă 5 coroane. Dar altul
câştigă 2-3 dolari, unii ajung chiar şi la 4-5 ceea ce face l 0-12 floreni pe zi. Asemenea câştig la noi nu se pomeneşte.
Nu e vorbă, în timpul din urmă şi la noi s-a scumpit lucrul şi uneori poate câştiga un bărbat harnic şi 3,4 chiar şi
5 lloreni. Dar necazul e că preţurile aceste sunt extraordinare. Zile de aceste de lucru, plătite bine, poate avea un
lucrător 20-30 pe an. În cealaltă parte a anului variază preţurile între o coroană şi 2 până 3. Din contră în America
un muncitor harnic poate primi de lucru un an întreg la acelaşi salariu. În plus, mâncarea, chiria caselor, cheltuielile
zilnice sunt chiar mai mici ca acasă, în Europa. În plus în America românii se asociază, plătesc în comun chiria ori
alte lucruri necesare traiului ceea ce face ca cheltuielile de persoană să tie şi mai scăzute. Important este faptul că
în America slujbele se găsesc uşor, se pot menţine pe perioade lungi de timp ceea ce face ca veniturile să tie
constante şi sigure, spre deosebire de situaţia de acasă când o slujbă bine plătită este nesigură în timp, variabilă şi
rară. Acest fapt se datoreşte existenţei a numeroase fabrici şi mine peste ocean pe când în Imperiu există puţine
dintre acestea căci majoritatea lor nu pot trăi fără subvenţii şi sprijin de la stat.
O altă cauză a emigrării o reprezintă datoriile numeroase pe care le au sătenii acasă şi pe care nu le mai pot
acoperi din alte împrumuturi.
Un alt emigrant din Torontal care avea acasă 1Ojugăre de pământ, casă şi grădină, le-a dat în arendă cu 350
llnrini pe an înainte de a pleca în America, căci era dator la bancă şi nu-şi putea acoperi ratele din ceea ce câştiga.
Cu venitul din arendă - socotea el- îşi va acoperi ratele la bancă iar cu ceea ce va câştiga în America va putea trăi
liniştit la întoarcerea acasă o bună perioadă de timp. Un altul povesteşte despre primele două experienţe ale lui în
America când a strâns bani să-şi cumpere casă şi pământ, şi acum pleca a treia oară pentru a-şi cumpăra la
întoarcere vite şi instrumente agricole.
Mare parte dintre emigranţi plecau la cunoştinţe, la fraţi, veri, vecini, cumnaţi, etc., care au scris acasă
despre viaţa şi avantajele oferite de America87 •
Gmtrola, al cărui ptim număr apare în 31 martie 1895 şi are o periodicitate de două ori pe săptămână, joia
şi duminica, este un "organ poporal şi neatârnătoriu" condus de Ion V. Bârcian. Marea majoritate a informaţiilor
despre emigrare sunt axate pe aflarea cauzelor care determină exodul şi eradicarea lor. Criticând informaţiile
deformate care ajung în lumea satului ea propune ca: "Binele cel mai mare s-ar face poporului dacă agenţii de
emigrare ar fi făcuţi odată neputincioşi aici la noi cari spun sătenilor şi aşa necăjiţi, că America-i un pământ aşa de
bun încât de trei ori ară oamenii pe an, cartofii cresc fără de ai semăna, că pământul se împarte pe nimica, că de
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dare nici vorbă nu-i. Şi ţăranul îşi vinde toate acareturile şi singur, ori cu soţia şi pruncii ia lumea în cap, pentru ca
ajungând în America partea cea mai mare din ei să nu capete de lucru şi să flămânzească, căci banii câţi i-a avut,
i-a păpat agentul. Pe alţii iarăşi îi înşeală cu minciuna că în America se împarte pământ pe nimica şi bieţii oameni
se lasă seduşi de agenţi" 88 .
Din a doua jumătate a secolului XIX, imaginea asupra Americii de Nord devine tot mai realistă. Se punctează
din ce în ce mai mult pe libertatea economică şi pe importanţa agriculturii. Cu toate acestea visul a persistat
printre sute de români care, la începutul secolului XX, au visat să plece sau chiar au şi plecat. Emigrarea în masă
se finalizează cu revenirea acasă a unui mare procent din ei iar acest lucru duce la un contact strâns cu realităţile
americane prin intermediul celor care reîntorşi povestesc propria lor experienţă. Alţii trimit scrisori acasă, familiei
sau chiar direct ziarelor cerând publicarea lor. Ele contribuie la alimentarea imaginarului prin adăugarea de "straturi
succesive", prin experienţa altora. Pentru că conţinutul imaginarului îl reprezintă experienţa umană combinată cu
reprezentări ale sensibilităţii, imaginaţiei, dorinţelor şi instinctului, nu putem vorbi de o reală percepţie a realităţilor
americane de către emigranţi, în general existând două bariere: una este că emigranţii în general erau muncitori
manuali şi se angajau în mine sau fabrici şi universul lor de înţelegere şi cunoaştere era mai restrâns şi 2. Există o
barieră de limbă care îi face să trăiască izolaţi în comunităţi le lor etnice, deci nu au acces la o suficientă informaţie.
Cu aceleaşi probleme se confruntă şi intelectualii care, în vizită prin America de Nord, au ocazia să vadă o
anumită faţă a Americii, cea accesibilă turistului, călătorului care, în goana trenului, îşi notează impresiile. Cu
timpul dezvoltarea comunicaţiilor, transporturilor, mass-mediei au contribuit la lărgirea orizontului dar cu toate
acestea stereotipiile şi clişeele despre SUA şi Canada au continuat să existe.
Visele şi noţiunile despre America nu puteau int1uenţa la nivel larg modul de viaţă al populaţiei; consecinţele
pot ti mai mult personale, de speranţă, afectând în principal mai mult viaţa individuală a persoanelor dar rar o
naţiune. Imaginea propagată prin presă, chiar dacă s-a dorit a fi una informativă ori stimulatoare pentru îmbunătăţirea
vieţii prin modelul oferit şi '·reţeta de succes", nu a avut impactul scontat. America devine modul de rezolvare a
problemelor financiare ale celor săraci ori ambiţioşi, soluţia tiind emigrarea temporară sau definitivă - pc când
lumea satului rămasă acasă îşi continuă modul de viaţă moştenit, acesta putând ti int1uenţat doar de schimbările
sociale petrecute în imperiul dualist. Modelul oferit de America nu se înrădăcinează în mentalitatea satului
transilvănean: ''America este America, este altceva, iar noi suntem noi!" iată cum este sintetizată alteritatea. La
nivelul imaginarului America este locul unde "toată creatura vrea să fie doamnă" şi domn, este mai aproape de
Germania şi alte ţări occidentale; satul transilvănean ancorat în tradiţiile sale nu renunţă la iţarii strămoşeşti
pentru pantalonii nemţeşti. Săteanul transilvănean se delimitează de "ei" americanii; este interesat doar de câştigul
ce îl oferă America, de şansa ca într-un an sau 3 să câştige suficienţi bani ca apoi să rcvină acasă cu o mică avcrc~ 9 .
Orice imagine decurge din conştientizarea unui "eu" în raport cu "celălalt", a unui ··aici" în raport cu
"acolo" ori ·'altundeva" iar presa îşi are rolul ei în a alimenta imaginarul. Imaginea este rezultatul conştientizării
diferenţei între două culturi şi civilizaţii care generează un ansamblu de idei şi sentimente reale sau mai puţin
reale, închipuite şi prevăzute asupra străinului sau a unei regiuni străine. Doar contactele personale pot duce la
delimitarea realităţii de imagine- condiţie pe care o pot îndeplini doar cei care emigrează dar acestea erau subiective,
părtinitoare şi parţiale, filtrate de memoria selectivă sau de trecerea timpului ori de interesul urmărit. Cel reintors
acasă, devenit ''americanul" în satul lui, devine subiectul conştientizării diferenţei între cele două culturi, adesea
un marginalizat care trăieşte între lumea pe care a părăsit-o şi cea în care s-a reintors, dar cu condiţia să ti stat
suticient de mult ca să revină acasă cu trăsături de comportament "americanizate".
Imaginea Americii preluată de mase, va fi foarte curând o sursă tolcloristică; nu a avut nevoie de o "durată
lungă" a istoriei pentru a se forma şi răspândi în lumea satului. Atracţia câştigului şi a minunăţiilor americane are
un impact prea puternic creând o adevărată "febră". Acest lucru arată receptivitatea şi interesul populaţiei dar
xs
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numai la nivelul imaginaţiei în cazul celor rămaşi acasă. Chiar dacă numai o mică parte din cei care ar fi dorit sa
ajungă în America au şi plecat, interesul faţă de oferta făcută de această ţară a cuprins pături largi de populaţie.
Presa la început a fost reticentă faţă de emigraţie, apoi când fenomenul a căpătat amploare se va apleca
asupra lui, dar nu prin studierea şi cercetarea fenomenului, ci prin publicarea scrisorilor şi rapoartelor venite de la
corespondenţii de acolo, de la cei care doreau să informeze publicul despre experienţa lor personală.
Până spre 1900 presa a fost puţin preocupată de acest subiect; între 1900 şi 191 Osunt publicate cele mai
multe informaţii despre românii de peste ocean şi despre societatea americană. Regimul apariţiei informaţiilor
referitoare la emigrare în presa românească din Transilvania poate fi caracterizat prin circulaţie restrânsă, debutul
unor rubrici serial şi apoi frecventele întreruperi ale lor, publicarea scrisorilor fără comentarea lor şi selecţia
scrisorilor după impactul avut în rândul populaţiei.
După 1910 interesul se reduce iarăŞi, pentru ca din 1914 să nu mai apară nici o referire. Aceste oscilaţii se
datorează faptului că până în 1900 plecaseră deja un număr de români care încep de acum să trimită bani acasă ori
să rcvină cu bani pentru a-şi cumpăra pământ şi case; astfel ştirea despre realizările lor se răspândeşte, corespondenţa
este tot mai bogată şi începe să ajungă la redacţiile ziarelor. Între 1904-1909 emigraţia din Transilvania atinge
chiar cote alarmante în concepţia editorilor; în plus ştirile despre criza economică din America ce îi afectează pe
emigranţi sunt tot mai numeroase. În consecinţă ziarele publică materiale informative despre situaţia economică
grea de peste ocean şi sfătuiesc populaţia să stea acasă. După 191 Oemigrarea scade vizibil, scade deci şi interesul
ziarelor, cu atât mai mult cu cât alte evenimente politice captează de acum grija editorilor. Din 1914 nu mai apar
informaţii despre emigrare în nici un ziar; odată cu declararea stării de necesitate emigraţia este interzisă oficial.
Cea mai mare parte a informaţiilor din ziare sunt obţinute din surse indirecte, din scrisorile, relatările şi
informaţiile trimise de cititori ori de diferite organizaţii de peste ocean. Drapelul, Tribuna şi multe altele fac
periodic apeluri la populaţie să trimită la redacţie scrisori sosite din America; altele publică dările de seamă şi de
activitate a diferitelor organizaţii de români emigraţi. Drapelul şi Gazeta Trans!lvaniei primesc periodic astfel de
informaţii de la românii de peste ocean în schimbul expedierii gratuite din ţară a ziarelor ori a altor publicaţii
româneşti. Din când în când sunt preluate articole apărute în ziarele maghiare ori germane de unde se preferă cel
mai adesea notele de călătorie ori relatarea experienţei unui om de cultură ce a vizitat noul continent.
Informaţiile din ziare nu sunt contradictorii; se completează reciproc alcătuind o adevărată frescă, adeseori
viu colorată a fenomenului emigraţionist. Putem urmări întregul proces, de la cauze şi factorii de int1uenţă, la
obţinerea paşaportului şi la călătorie, de la speranţele cu care se pleacă, la realităţile întâlnite la destinaţie, de la
legislaţie şi până la încălcarea ei, de la situaţia economică la plecare până la cea de la venire, ori de după câţiva
ani, de la modelul american până la propunerile de aplicare a acestuia în Transilvania. Mai darnică sau mai puţin
darnică în informaţiile oferite, cu corespondenţi plătiţi ocazional ori cu studii primite gratuit, cu scrisori publicate
ori cu menţionarea unor simple statistici, presa a fost un important mijloc de informare a populaţiei şi a contribuit
la formarea unor imagini mentale, chiar dacă sub forma clişeelor. Coroborată cu alte surse, informaţia din ziarele
epocii este o sursă de creare în timp a unui folclor specific în care "americanul", românul revenit acasă cu pantaloni
şi pantofi nemţeşti, vorbind în altă limbă, este centrul.
Anunţuri le ziarelor despre numeroasele familii, zeci şi zeci care îşi părăsesc satele pun pe gânduri populaţia,
trezesc interesul. America devine un cuvânt care îmbată pe mulţi.
Una dintre principalele preocupări ale celor care scriu despre emigrare este legată de înţelegerea cauzei
fenomenului pentru a putea rezolva şi controla fenomenul emigraţionist. Ca atare după ce presa găseşte explicaţiile
cele mai probabile încearcă să tragă semnalele de alarmă pe care ea le consideră necesare. Pornind de la cauze ea
stabileşte disfuncţiile statului maghiar şi a societăţii în ansamblu şi propune soluţii şi măsuri. Disf\.mcţiile sunt
subliniate şi prin punerea în antiteză a sistemului socio-politic şi economic american faţă de cel din Ungaria, prin
oferirea de modele şi exemple. In general cauzele emigrărilor sunt de natură economică. Românii care emigrează
în America până în anul 1914 o fac din motive economice. Cei care au motive politice ori religioase preferă să
treacă graniţa în România.

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

269

o reprezintă faptul că scrisorile emigranţilor nu fac referiri la altceva decât la
situaţia economică bună, la şansele de câştig şi la nivelul de viaţă din America, la avantajele financiare şi economice
oferite de lumea de peste ocean.
Ziarele sunt conştiente că rolul lor în stoparea fenomenului este relativ; dorinţa de câştig a oamenilor este
mare. Gazeta de duminică recunoaşte că ceea ce nu a putut face statul maghiar prin încercările de controlare şi
limitare a emigraţiei, ceea ce nu a reuşit să facă presa când şi-a propus asta, a reuşit să facă criza economică din
USA, ea fiind singura care a putut să-şi impună, într-o oarecare măsură, voinţa. Atâta timp cât veniturile în ţară
erau mici, când nu exista o industrie capabilă să absoarbă forţa de muncă excedentară, emigraţia nu putea ti
stopată. Acesta a fost şi cazul Europei Occidentale cu 100 de ani în urmă şi este şi cazul Imperiului Austro-Ungar
în secolul XIX şi începutul secolului XX. Chiar dacă ziarele au publicat informaţii despre cei care se întorc,
despre cei care nu aveau de lucru în America, săteanul crede numai când vede cu ochii lui; astfel că mult timp
după declanşarea crizei din USA ţăranii încă emigrează, şi abia când sporeşte valul de reîntorşi acasă localnicii
incep să dea crezare ştirilor din ziare.
Pentru ca imaginea asupra Americii să prindă contur în ochii transilvăneanului, trebuie să existe 3 elemente:
1. oameni dispuşi să plece, care vor să-şi lase totul, să vândă totul pentru a pleca şi care la întoarcere să îşi rclatezc
experienţa, să revină cu dovada faptelor; 2. ţara unde să meargă şi care să le permită să se aşeze, care să ofere un
contrast suficient de puternic cu realităţile de acasă, să fie diferită; 3. Argumente convingătoare care să-i determine
să se ducă. Fenomenul în cauză a îndeplinit toate cele trei conJiţii, acest lucru explicând poate şi extinderea lui.
Conform statisticilor între 1899 şi 1913 au emigrat c~le mai multe persoane din Transilvania şi această
perioadă corespunde şi cu apariţia primelor legi şi reglementări riguroase maghiare referitoare la emigrări. La
început numărul ridicat de emigrări este dat de nivelul economic scăzut; din 1905 însă, când se înregistrează o
creştere economică substanţială, atât în sectorul agricol cât şi în cel bancar emigrarea este pusă pe baza unei
psihoze pe plan naţional conform căreia fiecare persoană care a emigrat în America se realizează cu multe şanse
de reqşită. Pe de altă parte emigrarea a devenit mult mai ieftină şi mai sigură comparativ cu anii precedenţi.
Micşorarea nivelului emigraţionist nu ţine cont atât de situaţia economică şi financiară a Transilvaniei cât de
perioadele de avânt economic sau de crize din America care scade numărul locurilor de muncă şi face ca numărul
celor ce se întorc în ţară să crească 90 •
Răspândirea informaţiilor că în lumea nouă fiecare individ putea avansa financiar prin propriile merite,
prin propria muncă şi nu prin avantajele de familie (moşteniri, condiţie socială, etc.) îi face pe românii din
Transilvania receptivi la ştirile ce vin prin propagandă. ~isul acesta îi face pe mulţi să creadă că prin torţa lor
proprie şi prin munca lor pot izbândi în viaţă şi că dezavant~jele familiale moştenite nu vor trece de la o generaţie
la alta iar urmaşii lor vor beneficia de şanse mai mari. Cu toate greutăţile pe care le vor întâmpina pe noul
continent, ei vor scrie casă că o duc bine, îndemnându-i şi pe alţii să îi urmeze, iar presa va continua să numere cu
zecile pe cei care emigrează cu speranţa într-o viaţă mai bună.
Cea mai

90

ilustrativă dovadă

Mahiar statistikay ... , vol67, p. 16.
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Italia văzută
de
călători români din Transilvania
Mircea POPA

Italia a reprezentat din totdeauna pentru români o ţară cu încărcătură sentimentală aparte. Ea este pământul
de obârşie a seminţiei care trăieşte pe aceste meleaguri şi a limbii vorbite de ea. Căci
romanitatea este cea dintâi axă directoare a istoriei noa~~re naţionale, împăratul Traian părintele nostru, iar "maica
Roma" leagănul cel dulce al copilăriei neamului. Cronicarii au fost cei dintâi care au pus în lumină asemănarea
izbitoare a limbii noastre cu limba latina din care provine şi au exaltat virtuţile împăratului Traian care a cucerit
Dacia, transformându-i pe locuitorii de aici în cetăţeni ai marelui imperiu roman. Grigore Ureche sublinia faptul
că "rumânii, câţi se află lăcuitori în Ţara ungurească şi la Ardeal şi la Maramureş, de la un loc sunt cu moldovenii
şi toţi de la Râm se trag"', iar Miron Costin scria că: "Este ţara Italiei plină, cum se zice, ca o rodie, de cetăţi
iscusite. Pentru marea iscusime şi frumuseţuri a pământului iiiuia, i-au zis Raiul Pământului" 2 • De aceea, orice
român, din orice timp ar fi fost el, a visat să ajungă la Roma şi să sărute pământul sfănt din care a purces neamul
său, ca semn de respect pentru gloria de odinioară care a făcut din Roma stăpâna lumii. Aşa ţine să se exprime şi
Gh. Asachi, care ajungând în 1808 la Roma, exclama cu mândrie: "Un român a Daciei vine la străbuni, ca să
sărute 1Taina de pe-a lor mormânturi şi să-nveţe-a lor virtute!" 3.
Teritoriu sacru al memoriei noastre colective, Panteon venerat al atâtor veacuri de mărire, el pare a se
adresa prin relicvele sale celor care îl vizitează, spre a impune o nouă valorizare: "Trecătorule, pare că aude
acelaşi Gh. Asachi, dizgroapă-mă, scoate a ta şi a me rusină, prin mine vei afla cine eşti1"4 • În preajma acestor
strălucite vestigii istorice, Asachi trăieşte clipe de neuitat, pe care se grăbeşte să le comunice şi celor din ţară: "Ce
simţiri, ce reflex ii se îndeasă în inima şi cugetul meu, Doamne!. Acesta este teatrul pe care tirea omenească au
întăţoşat toate câte au fost în stare a produce în lume, pe cetăţenii cii mai îmbunătăţiţi, pe iroii cii mai străluciţi şi
pe cii mai crunţi tirani" 5.
Şi ardeleanului Codru Drăguşanu ţara aceasta îi pare ca un adevărat rai ("Nu ştiu dacă poate ti raiul mai
frumos!"), iar Timotei Cipariu se bucură că poate saluta în ea pe "vechiul nostru pământ". Către Italia se îndreaptă
şi salutul respectuos şi plin de simţire a lui Macedonski ("Italk iubită, - primeşte o salutare, 1 Cu tainica scânteie
a sut1etului meu!") şi se simte dator să-i dedice un amplu poem intitulat !ta/o în care se fală versuri ca acestea:
Italia e ţara în care veci amorul
Consumă orice inimă ... femei, copii, bărbaţi,
Bătrâni şi chiar bătrâne cu perii-încăruntaţi
strămoşilor noştri, ţara

1

1

4

5

Grigore Ureche, Letopise,ful Ţării Moldol'ei, Bucureşti, Minerva, 1987, p. 9.
Miron Costin, Letopise,tul Tării Moldovâ De neamul moldol'enilor, ed. De P.P. Panaitescu, Bucureşti, Minerva, 1961, p 310.
Lucrarea De neamul moldol·enilorconf ine capitole precum Pentru JÎ11piiriţi11 RIÎlnului, De D11chiR, De împlirRtul TrRiRn, etc. în care
originea latină a neamului nostru e discutată cu mare bogăţie Je argumente.
Gh. Asachi, La Italia, în Gh. Asachi, Opere 1, ediţie critică şi prefaţă de N.A. Ursu, Bucureşti, Minerva, 1973, p 13-14. Tot aici Italia
e văzută ca "o grădină a Europei".
Cf. Pelerini români Ia columna lui Trai1111, antologie şi comentarii de Zaharia Sângeorzan, Bucureşti, 1979, p 33. A se vedea şi
·versurile: "În vechime maica Roma ne-a fost Doamnă-n toată lume, 1 Ne-a lăsat legi şi pământuri, vorba sa şi-naltul nume".
Ibidem, p 25.
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Ce-aproape că se află în groapă cu piciorul,
De-amor, deopotrivă, se află frământaţi ...
Italia e ţara în care muritorul
Născând fioru-i simte şi moare cu fiorul. 6
La rândul său, Eminescu cânta şi el în amplu! poem Memento Mori gloria de odinioară a cetăţii eterne care
a impresionat lumea, prin puterea, bărbăţia şi gândirea sa înaripată:
Şi atunci apare Roma în uimita omenire
Gânduri mari ca sori-n haos e putemica-i gândire
Şi ce zice-i zis pe veacuri, e etern, nemuritor.
Iar popoarele-şi îndreaptă a lor suflete măreţe,
A lor fapte seculare, uriaşele lor vieţe,
După căi prescrise-odată de gândirea-ăstui popor. 7
Periodic Italia este redescopcrită şi dată drept exemplu. Românii vor înregistra un adevărat val de interes
pentru Italia şi pentru ceea ce reprezintă ea în actualizarea unor deziderate contemporane. Noi călători vor străbate
de la nord la sud pământul Italiei şi vor vorbi cu entuzidsm despre cele văzute şi trăite. Mai toţi aceştia trăiesc sub
mirajul fascinant al istoriei care a format un clişeu, un mit care nu poate ti combătut prea uşor atâta vreme cât
tfisonul întâlnirii cu pământul străbun este mereu prezent ("Sunt !aRoma! Roma! Ce imensitate de istorie în două
silabe" 8 -.Nicolae Petraşcu), Sub acest semn călătoresc în Apus o mare mulţime de români, dintre care şi numeroşi
transilvăneni, care vor aduce cu ci acasă cultul Romei şi al virtuţi lor străbune, dorinţa de a lupta pentru schimbarea
realităţilor de acasă, şi, înainte de toate, pentru eliberarea de sub jugul asupririi străine. În celebrul său Răsunet în
care adresează r: 'lnânilor pentru a se deştepta şi a ieşi din letargie, poetul Andrei Mureşanu face apel la gloria
străbună şi-şi începe enumerarea cu "Traian, Mihai, Corvine ... ", ceea ce înseamnă că trimiterea la străbunul
nostru Traian devine acum o componentă a istoriei naţionale, a romanităţii noastre, după cum relatările de la faţa
locului se înmulţesc şi devin o componentă de seamă a mentalului colectiv al momentului, modelând conştiinţe şi
formând o atitudine de rezistet;tţă naţională, cu repercusiuni dintre cele mai importante în plan politic şi social.
Italia e cântată în sonuri ditrirambice si de un cunoscut colaborator al revistei "Familia"' de la Oradea,
poetul Petru V. Grigoriu, care publica în coloanele acestei prestigioase reviste, în octombrie 1878, poezia
la /ta/iti, un adevărat imn de glorie adresat ţării lui Dante:
O! glorioasă ţară, o! patria lui Dante,
Comoara ta de fapte istorice, briliante,
Au revărsat lumina eternă pe pământ!
Şi cerul ţării-albastru şi nopţile cu stele
Poetica ta limbă de îngeri, tilomele,
Inspiră acest cânt!
O, voi ruini, legende superbe, misterioase
Palate, templuri sacre, morminte tioroase,
Treziţi în al meu suflet al patriei amar,
Îl voi-admira-n curajul, virtutea, fericire,
Din care de împie şi astăzi omenirea
Luptând spre viitor!

AL Macedonski, Opere IV, studiu introductiv, editie îngrijită, note ~i variante, cronologie şi bibliografie de Adrian Marino, Bucureşti,
EPL, 1967, p 183-184.
7
Mihai Eminescu, Poezii, ed. îngrijită de Perpessicius, Bucureşti, ESPLA, 1960, p 277.
s Pelerini .. , p 75.
' Petru V. Gheorghiu, La Italia, în "Familia", XIV, 1978, nr. 76 (8/21 oct.), p 5. Poezia e dedicată Signorinei Aliza Barbi şi e datată
"Viena, 1875, aprilie 10".
6
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Gândul scriitorului pe firul istoriei în trecut, spre a cânta Roma cea veche şi splendorile lumii de odinioară:
Ascult cum plânge Arno splendorile trecute
Cum Tibrul murmură şoptiri necunoscute
Şi Apeninii falnici în doliu clocotesc,
Italia antică pierdută-o poezie
În univers, prin veacuri, săpând cu energie
Chiar geniul omenesc!
Slăvesc Roma cea veche cu-a sale monumente
Ce ne descriu trecutul prin mari evenimente
Credinţa, vitejia poporului roman
Eroicele umbre stau vii acolo-o morminte
De falnicele fapte ne spun, ne dau aminte,
Coloana lui Traian.
Iar marea cristalină, albastră şi adâncă
Prin tiecare undă duios deplânge încă
Vreun nume a cărui slave se urcă pân'la cer;
Virtuţi ce stau săpate pe-a veacurilor ceaţă
Figuri de bărbătie cu inimi de viată
'
'
Şi braţele de fier!
Pentru poetul nostru Italia reprezintă "visul său de aur", ţara strămoşilor noştri, a cărei stăpânire s-a întins
până în această parte de lume:
O nobilă Italia, eşti visul meu de aur
Şi pentru omenire cel mai măreţ tezaur,
O, fericită ţară, sunt mândru, sunt ferice,
A mea recunoştinţă să-ţi pot în versuri zice,
Căci eu, în al meu suflet, te simt şi te admir!
Eu te-am visat divină, înaltă, glorioasă,
Poetică, eternă, superbă şi frumoasă,

Eu te-am visat martir!
Şi Dunărea suspină de veacuri lungi, prin valuri
Că un erou al Romei ne-a pus pe-a sale maluri
Originea din care coboar' al tău popor.
Mari scopuri de-ntrăţire, trecut şi prosperare
Unesc a noastre două eroice popoare
Sperând în viitor!
Un astfel de pământ al obârşiei latine caută şi T. Cipariu în călătoria pe care o face în Italia la 1852, la fraţii
noştri, de care "numai cerul şi pământul, iar nu şi anima ne desparte" 10 • În luna septembrie a anului amintit, el
intră în ţară pe la Triest şi se îndreaptă spre Veneţia, după ce a avut de înfruntat valurile furioase ale mării pe
vaporul Istria. Reuşind să scape de răul de mare prin post, Cipariu vizitează, de cum ajunge la Veneţia, domul San
Marco, unde asistă la o slujbă religioasă însoţită de cor, dar deocamdată nu vrea să relateze totul, preferând să i se
sedimenteze impresiile, deoarece "Întâiele impresiuni adeseori sunt înşelătoare, pentru că totdeauna sunt
superficiale, şi Veneţia e un ce care nu sufere nicidecum superficialitatea, altminterea eşti expus a-ţi schimba de o
mie de ori judecata"''·

10
11

Timotei Cipariu, Juma/, editie îngrijită,
Ibidem, p.l36.

prefaţă,

note

şi

glosar de Maria Protase, Cluj, Dacia, 1972, p.l33.
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Vizitează în continuare grădinile publice, Arsenalul,

palatul regal, palatul ducal, puntea suspinelor, Rivalto,
biserica Sf. Ioan şi Paul şi altele, umblând cu gondola pe canale şi având, ca Eminescu, mai târziu, sentimentul
acut al decăderii oraşului: "Apoi, intrând într-o barcă, mă preîmblai pre Canal Grande, spre a vedea maţele şi
vechile palaţe ale nobililor veneţiani, ci acum mare parte în decadenţă plângându-şi oarecum vechile timpuri de
glorie, care nu se vor mai întoarce. Trist spectaclu de neconstanţa soartei omeneşti!" 12 . Ulterior, peste două zile,
atunci când îşi încheie şederea la Veneţia, călătorul nostru revine la toposul de mai sus, când "văzând atâta decadenţă
mă infiorai. Veneţia a deut cândva a ti fost nu numai mareaţă, ci şi frumoasă, cum sunt zilele unei tinere fecioare,
ci acum faţa ei e veştedă, ca şi a unei matroane prea cărei faţă au rămas toate urmele pristinei frumoseţi, ci au perit
toate graţiele tinereţelor" 13 .
De la Veneţia ia trenul spre Verona, păstrând, doar din tren, urmele unor imagini de la Padova şi Vincenza,
câmpurile bine lucrate atrăgându-i atenţia asupra "culturii pământului", deşi, pe alocuri, solul era total neprietenos
("Figurează-ţi un p~mânt roşiatic plin de pietriş ca pre drumul de fier şi vei avea tisinomia acestui pământ aşa
amar plâns") 14 . Mai vizitează Mantova şi Mi lanul, obsevând mai ales "caracterul înfocat al italianului, preciziunea
şi volubilitatea declamaţiunei acestuia". Tipul clasic al italianului este întâlnit peste tot, dar în Milano apare şi cel
longobardic, cu "mulţi ochi vineţi". Peste tot e de remarcat natura generoasă a solului, dar şi lipsa unui spirit al
muncii, precum la olandezi: "Italienii şi pământul au toate: natură, spirit, limbă, gust de arte, industrie, solerţie. Ci
una le lipseşte pre unde umblăi, io, adică un ce care caracterizează pe olandezi" 15 . Italia rămâne, după el, ţara
artelor, "numărul capetelor de operă în Italia e într-adevăr infinit. Oriunde calci, ori încătrău cauţi, nu vezi alta
decât monumente de arte şi de industrie" 16 •
Nu altfel se exprimă Ion Codru Drăguşanu, cel supranumit "peregrinultransilvan", după titlul cărţii pe care
a sens-o), şi care este de fapt recunoscut drept întemeietorul memorialisticii de călătorie din Transilvania. Trecând
în 1835 în Ţara Românească, el va face parte din alaiul domnesc care îl va însoţi pc domnitorul Alexandru Vodă
Ghica în vizita lui prin ţările Apusului, în 1838-39, respectiv prin Ungaria, Viena, Milano şi Roma, călătorii
reluate în alte campanii în anii următori, 1840-1844, când începe să-şi redacteze impresiile de călătorie sub formă
de epistole, din care publică primele 21 de secvenţe abia în 1863 în ziarul "Concordia" din Pesta, continuându-le
în 1879 în revista ''Familia" (a treia şi ultima epistolă), după ce în 1865 dăduse publicităţii în editura S.Filtsch
cartea sa intitulată Peregrinultnmsilvan, în care vorbind despre Milano scria: "Vezi frate, cum ştie lumea a
preţui arta? Popoarele proaste stimează numai aurul, iar cele luminate, arta. Italia, în această privinţă, e cea dintâi
ţară din lume; ea bîjguie de artişti" 17 .
Caracterizarea e în măsură să definească întreaga sa călătorie în Italia, la Milano şi Roma în 1839, apoi la
Neapole în 1842, oraşe care îi lasă în suflet amintiri de neşters ..Mai ales bisericile lor i se par adevărate tezaure de
artă. "Ele sunt muzee, saloane, teatre, tezaure, poţi zice ale artelor frumoase, conservatoare de picturi, sculpturi şi
muzică, nu numai în oraşe, ci pretutindeni, dară mai ales în mănăstiri" 18 • Îl impresionează şi mâncarea bună şi din
belşug, câmpurile bogate "o grădină necurmată". Dar Roma? "Roma modernă e mare, memorabilă; dară nu
aceasta atrage la sine cu atâta putere, ci Roma antică. Ce zic? Suvenirurile ei cele grandioase, cadavru! ei, parte
înmormântat, dezgropat, şi totuşi încă viu şi plin de vitalitate" 19• El este cel dintâi călător român care scrie despre
Roma numind-o "mama noastră", iar pe Traian "părintele nostru", creând astfel o tradiţie şi un mod de comunicare:
epistola, prin care se adresează unui prieten de acasă, cu care conversează de fiecare dată când crede de cuviintă
~

1

~

13
1
'
11
1
'

17

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
!bJdeJJJ,

p.l38.
p.l4l.
p.l45.
p.l44.
p.l52.
I.Codru Draşanu, Peregrinu1 TrMsi1vlllJ (1835-1848), edi!ie îngrijită, prefa!ă, itinerar-bibliografic, note şi glosar de Corneliu Albu,
Bucureşti,
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Editura Sport-Thrism, 1980, p.72.

Ibidem, p.7l.
Ibidem, p.74.
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("oare credere-ai tu, carele de când eşti ai văzut numai păretarele de la Nicula?"). Roma este apoi "eterna cetate",
un adevărat "Eden" al cultului catolic. Ea este şi "cea mai avută cetate în sfera artelor frumoase. Aici sunt toate
acasă: sculptura, pictura, arhitectura, cari stârnesc muzica şi poezia. În Roma toate naţiunile au academie de arte
şi discipoli spre a se perfecţiona, pentru că aici, mai mult ca oriunde, se află modelele adevăratului frumos, care se
produce nu prin natură, ci prin geniul artistic''2o. La forul lui Traian se gândeşte ca orice român acasă: "-Vezi-zise
domnul C. C. -, Roma, cu şapte colnice, e icoana Daci ei noastre, cu şapte provincii ... "21 .
Începutul făcut de Drăguşanu prin publicarea acestor scrisori, va fi continuat în anii următori şi de alţi
pelerini transilvăneni la columna lui Traian.
Peste câţiva ani, în 1855, un alt intelectual transilvănean, profesorul de istorie August Treboniu Laurian,
descindea pe pământul Italiei venind din Germania, de unde a trimis epistole, consemnând fapte şi impresii din
Dresda, Altenburg, Halle, Magdenburg, Hanovra, Gottingen, Kassel, Frankfurt, Paris, ca apoi să ajungă la Turin
"pe unde a trecut Hanibal în Italia", spune el. Turinul îl impresionează prin regularitatea cu care a fost trasat:
"Toate stradele sunt (în) linii drepte ce se întretaie în unghiuri drepte. Casele sunt tot atâtea palaturi în înţelesul cel
adevărat al cuvântului"22 . În acest oraş la întâlnit pe celebrul filoromân, de la vestita universitate de aici, Vegezzi
Ruscalla, care i-a dat o "frăţească îmbărbătare". Din acest centru al mişcării ştiinţifice a Italiei pleacă spre Genua,
oraş care îl încântă prin poziţia lui geografică deosebită: "0, ce cetate minunată! Ea se întinde ca un amfiteatru
împr~jurul unui port care se apără prin doua margini (moli) în contra valurilor mării ligurice. Dacă Turinul cuprinde
de mirare un spectator prin regularitatea sa, apoi Genua îl încântă prin rafinata sa varietate. Aici pusăciunea
locului pe poalele muntelui ce se întinde până la mare şi zidirea caselor după întâmplare produseră o neregularitate
înfricoşată. Nimic nu este mai încântător decât contemplarea cetăţii din gura portului; grupe de case, castele,
biserici, grădini se întind până în vârful muntelui" 23 .
Din păcate următoarele notaţii ale călătorului înlocuiesc observaţia directă cu incursiunea de ordin istoric.
Pagini întregi din impresiile despre Roma sunt pline cu astfel de consider·aţii despre trecutul şi istoria locurilor pe
care le vede, încât observaţia proaspătă, nealterată, este înăbuşită pur şi simplu de o vegetaţie arborescentă de
detalii istorice cu iz de prelegere.
Mult mai aproape de factura călătorului modern, cu un simţ al observaţiei viu şi colorat este un alt profesor
transilvănean cu multe .drumuri prin Apus, Victor Păcală, cunoscutul autor de mai târziu al monografiei Răşinarilor.
El intreprinde aproape an după an călătorii prin principalele ţări europene, despre care a lăsat interesante pagini
memorialistice, începând cu 1891, 1894, 1899, 1900, cele mai multe redactate după tiparul impus cu ani în urmă
de Codru Drăguşanu, acela al epistolei. Uzanţa îl obligă pe autor să se adreseze de fiecare dată unui cunoscut
prieten, rămas de obicei acasă, spre a fragmenta de fapt continuumul narativ. Autorul acestei suite de evocări se
adresează cu apelativul "Frate Jsidore!", nume sub care se ascunde, credem noi, intelectualul sibian Isidor Popp,
autor şi el a unor scrieri literare în epocă. Unele dintre epistole sunt semnate doar Victor, cele din "Unirea"
bl~jeană în special, dar, având în vedere tocmai destinatarul comun al lor, acest tictiv sau real Isidor, putem atribui
cu certitudine aceluiaşi Victor Păcală şi însemnările semnate doar Victor. Spre a aduce încă un argument în favoarea
acestei atribuiri, reproducem începutul scrisorii intitulate Abbazia.. din "Unirea" de la Blaj, din martie 1894, în
care descoperim următoarea confesiune: "Mai scris-am din amintirile mele de călătorie multe de toate în locul
acesta [adică în "foiţa" revistei "Unirea" -n.n.]. Acum voi să scriu ceva şi despre Abbazia , dar nu fratelui Isidor,
şi aceasta din simplă cauză că Abazzia a cercetat-o şi el dimpreună cu mine" 24 . Ţinta acestor repetate călătorii este
de fiecare dată Italia, ţara în care călătorul nostru se reintoarce de fiecare dată cu bucurie şi cu plăcere, ca la un fel
de izvor de apă vie. Notaţiile sale din această ţară sunt ale unui reporter modern, interesat înainte de toate de ceea

10

Ibidem, p. 79.
" Ibidem, p.76.
'' A.Treboniu Laurian, Scrisori, în "Foaia pentru minte", XVIII, 1855, nr. 38, Epistola XXX, Turin sept. 1855.
13
Ibidem. Vezi şi relatările din Roma (nr. 42/1855 şi nr. 18-22/1856).
14 Victor, AbbRZJil, în Unirea IV, 1894, nr. 10 (10 mart.) p.l.
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ce vede şi aude. Astfel nu putem să nu resimţim suflul participativ al autorului atunci când consemnează trăiri ca
acestea: "Din când în când trece gondola pe dedesubtul unui arc de piatră. Numai de pe punţile acestuia auzi paşi
repezi de picioare omeneşti şi numai în apropierea acestor punţi auzi parcă vâjiirea unui stup de albine ... Tăcerea
cea adâncă a acestei uliţi de apă o tulbură numai ciupăitul monoton care-1 face vâsla gondolierului lovind cu
lovituri cadenţate suprafaţa apei şi dând gondolei în chipul acesta avânt nou. Când gondola se apropie de o
cotitură a uliţei, gondolierul strigă "aie!"; se aude strigarea aceasta din când în când de aproape şi de departe.
Temeliile caselor se par a fi aşezate pe apă şi ele totuşi stau nemişcate în apa mării şi poate că încă mii de ani va
trebui ca apa să dea năvală asupra lor şi nici atunci nu-i va succede sa surpe locaşurile acestea omeneşti fără
numai dacă oamenii mai mult ar avea lipsă de ele"25 .
La San \1arco îl impresionează monumentalitatea şi bogăţia ornamentală a clădirii, considerând-o
emblematică pentru definirea oraşului: "Cu adevărat chiar dacă Veneţia ar avea singur numai monumentul acesta,
ea şi atunci ar ti vrednică să peregrineze lumea acolo şi să vadă şi admire acest monument. Biserica Sf Marcu e
o mestecătură de stil arhitectonic grec, roman şi gotic; ea este un muzeu de avuţie şi artă adunată timp de veacuri
de prin Peloponez, Constantinopol, Spania, Siria şi de prin toate ţinuturile acelea în care a tilfiit odinioară flamura
dogilor; ea este o galerie avută de pictură de ale măieştrilor naţionali italiani". O seară la Veneţia îl duce cu gândul
la veselul Alecsandii, care şi-a purtat şi el paşii pe aici, cântând frumuseţea locului: "Priveşte şi tot priveşte şi ţi se
pare că înoptează şi de către mare adiază o suflare balsamică şi te adoarme aici aproape de malul mării şi pare că
visezi cu Alecsandri cum, s-adună a dogilor vechi umbre pe maluri şovăind" 26 .
După ce vede Toscana, pe care o compară cu grădină, şi după ce trece prin Firenze şi Bologna, admirând în
drum Apeninii, care nu sunt "nici pe departe de frumoşi ca munţii Ardealului", călătorul nostru ajunge la Roma şi
aici simte nevoia de a se confesa în legătură cu simbolul latinităţii pe care aceste locuri i-1 comunică, alături de
bucuria întâlnirii cu sacrul pământ: "Frate Isidore! Primeşte salutarea noastră cea dintâi din Roma. Ce simţăminte
ne-au cuprins şi ne mişcau ieri după amiazi când ştiam că tieştecare clipeală ne apropie mai tare de Roma,
simţămintele acelea eu nu ţi le pot spune. Simţămintele acelea numai aşa le-ai putea percepe dacă nu numai te-ai
ti închipuit lângă noi, ci ai ti fost întru adevăr lângă noi şi le-ai ti simţit dimpreună cu noi" 27 . Întâlnirea propriu-zisă
este comparată cu reîntoarcerea fiilor la sânul mamei: "Popoarele încă-şi au leagăn în care o mamă nobilă îşi
aduna odinioară pe fiii săi cântându-le despre virtuţi ce împodobesc pe bărbaţi şi pre popoare. Grăbind la sânul
maicii noastre care apoi după multe veacuri de desjosire a noastră ne-a renăscut îndoit, odată sufleteşte şi apoi
naţionaliceşte" 28 .

Vizitei la Roma îi consacră un număr îndoit de pagini în comparaţie cu celelalte oraşe italiene. Aici vizitează
pe îndelete oraşul, trecând prin pieţele cele mai vestite, bisericile, mausoleele, statuile etc., trăind o permanentă
beatitudine, pe care n-o poate consemna decât la modul sentimental, la sfârşitul uneia dintre scrisori: "Sentimentele,
sub a căror impresiune stau în vreme ce scriu acestea, nu mă lasă să continuu"29 .
Neapoli este văzut sub semnul cunoscutului adagiu "Vedi Napoh e poi mori!" şi este descris printr-o
frumoasă metaforă graduală a luminii care îl învăluie şi a soarelui care răsare şi urcă pe boltă ("Ca un făt tiumos
răsare soarele din susul apelor de la Sorrento"; apoi "soarele cucereşte treptat albăstrime cerului"; "Bulevardele
strălucesc în soarele potopitor de cald"; "Când Napoli pluteşte în lumina de seară ... " etc.), ca totul să se încheie
noapte târziu, când miezul de noapte se lasă peste oraş.
Un report~j la fel de frumos realizează călătorul nostru din vizita pe care o întreprinde la Pompei. Secvenţa
memorialistică intitulată O zi pe lt&zuv îi dă posibilitatea să relateze o adevărată aventură trăită de grupul de
vizitatori în care se afla un tărâm cu adevărat miraculos, care se aseamănă cu un adevărat tărâm de dincolo ("O ceaţă

Victor, Amintiri de călătorie, în Unirea 1, 1891, nr. 42, p.l.
Ibidem. Relatarea e datată "Veneţia 22 iuniu 1890".
17
Victor, Alm'ntiri de ciiliitorie, în Unirea II, 1892, nr. 17 (23 apr.), p 1. Relatarea e datată "Roma, 27 iuniu 1890".
!a Ibidem, în Unirea, 1892 nr. 34 (20 aug.), p.l.
9
! Ib1dem
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groasă

se lasă învăluind totul sub noi. Nici o şoaptă, nici o vietate pe aici"); ca apoi să vină contactul de aproape
cu torentul de lavă care "sparge stânca, sfredeleşte lava închegată şi cres'când mereu se rostogolesc acum torenţii
de foc pe coasta muntelui în jos" şi obligându-i pe călători la noi eforturi "până în genunchi intrăm în cenuşa fină
ca pulberea de diamant şi spre seară ajungem spre culme", în timp ce vulcanul se frământă iar "cenuşa ce pică ca
o ninsoare deasă ne împiedică respirarea'. Finalul e consemnat neutru, ca o secvenţă surprinsă de obiectiv: "Pe la
miez de noapte ai fi putut vedea nişte oameni semănând a neoameni coborând pe munte în jos, cu feţele negri te şi
arse, cu hainele zdrenţuite şi ghetele sparte, în beţe. Eram noi după o zi pe Vezuv!" 30 .
Imaginea colosalului şi a cataclismei e foarte bine surprinsă de autor şi e realmente o bucurie pentru noi
faptul de a fi putut descoperi în paginile lăsate de .Victor Păcală un condei sprinten şi deosebit de înzestrat, care
ştie să vibreze la peisaj şi să-i surprindă trăirea particulară. În paginile sale trăieşte un adevărat pictor de icoane şi
privelişti din natură, preocupat nu numai de a fixa în minte locuri şi peisaje, ci şi de a da viaţă locurilor văzute de
el, rândurile sale având pe alocuri farmecul unei pagini de Geo Bogza sau rafinamentul arhaic al Drăguşanului,
cum este şi cazul celei de faţă: "Pe un drum colbăit şi oblu ca masa ne duc trăsurile spre Pompei ... O lume
splendidă ai înainte oriunde te uiţi, creată de fantezie şi zugrăvită aici pe stucul rece şi pe marmură ... E cheiul
mare geme de năvala apelor. Sânul ei începe să se frământe şi zvârcolească, gemete surde, vuiete năduşitoarc vin
la urechea noastră pe când valurile se rostogolesc ca turbare până se sparg de maluri. Departe la orizont se tulbură
ceriul şi un fulger spintecă văzduhul".
Dacă Victor Păcală este un peisagist rafinat, un lat iubitor al drumeţiei din epocă, profesorul braşovean
I.T. Mera, este un veritabil comentator de artă, plăcându-i în special să ne redea lumea Italiei prin arta muzeelor
sale. Sub titlul generic Din ţănle străine, el publica în 1911 o suită de evocări europene, dintre care multe din
Italia, sub titluri ca: Micbelangelo, Tizia.n, Capn: Cel mai mare Jdeabst(Michelangelo ), Sora lui Leopard!: Sorrcnto,
Savonarola, cele mai multe echivalând cu nişte "peisage sufleteşti" din miraculoasa Italie. El evocă aici drumul
spre împlinirea artistică a unor mari creatori ca Raffae1, Tizian sau Michelangelo. Iată un scurt fragment din
capitolul pe care i-l consacră lui Raffael: "Cea mai frumoasă dintre madonele lui Raffael, concepute în spirit
lumesc, am putea zice idealul acestor madone este "Madona della Snlia" din Palazzo Pitti In Florenţa. În acest
celebru tablou divinitatea este înfăţişată prin frumuseţea admirabilă a tl1rmelor omeneşti, prin armonia încântătoare
a culorilor şi prin nevinovăţia Fecioarei, prin căldura iubirii de mamă şi a supremei fericiri, de care e capabilă
inima omenească. Aici Sfânta Maria nu şade pe tron, nici pe nori, ci pe un scaun de lemn, îmbrăcată în pitorescul
costum italian, strângându-şi cu iubire copilul la piept. Înfăţişarea Madonei nu e nici religioasă, nici divină, dar
impresia care o produce prin calităţile sale este dumnezeiască" 31 •
I.T. Mera este un călător împătimit. Aproape vară de vară, el părăseşte ţara spre a-şi desfăta privirile prin
marile muzee ale lumii sau petrecând ceasuri de neuitat la marginea mării, bucurându-se de splendoarea luminii,
de albăstreala cerului sau de freamătul valurilor mării. Iată un fragment din evocarea sa numită Sorrento:
"Înaintea mea se întindea marea lucie, nestărşită şi măreaţă, visul şi dorul cel mai încântător al vieţii mele şi
valurile ei rostogoli te se loveau de mal sub terasă, producând un murmur mai armonios decât orice muzică din lume,
şi jn această mare încântătoare vedeam la stânga curioasa formaţiune vulcanică a insulei Capri, cu ruinele vilelor lui
Tiberiu în vârful munţilor; mai departe, în fund, se zăreau conturele insulei !schia, iar la dreapta se întindea admirabilul
golf neapolitan cu oraşul Napoli şi mai încoaci Vezuviul, uriaşul vizibil din toate părţile acestei regiuni. Spre sud se
întindea lungul şi pitorescul lanţ de munţi cu văile sale, cu vârfurile sale pleşuve şi apoi pe câmpia Sorrentului
pădurea veche de portocali, visul din copilărie al tuturor nenorociţilor din regiunea nordului iar în crângul întunecat
şi des al acestei păduri zâmbeau mii de portocali şi lămâi ca tot atâtea capete aurii de îngeri adorabili. Şi mirosul te
îmbată şi te transportă într-un vis, din care ai ti dorit să nu te mai deştepţi niciodată";2 .
10

11
1

~

O zi pe Vezuv, in "Telegraful român" XLVII, 1900, nr. 43, p 170. Tot în "Telegraful român" din 1900 publică imagini de la Nea poli
(nr.40), Pompei (nr.44), iar în 1899 alte însemnări intitulate Spre ItAlia.
Iuliu T. Mera, Din piri străine, Arad, 1911, p.2l.
Ibidem, p 148-149.
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Altădată călătorul rămâne

impresionat de sunetul clopotelor de aici ("Nicăieri în lume clopotele nu au o
melodie atât de ·armonioasă şi înduioşătoare ca în Italia. În bisericile mai mari clopotele bat cu ajutorul unei
maşinării diferite melodii, dar chiar şi în campanilele celor mai sărăcăcioase biserici armonia lor este uimitoare,
căci în fiecare italian este ceva din geniul lui Rossini şi al lui Verdi. Şi nu voi uita niciodată uimire şi impresia
emoţionantă ce mi-a produs cu ocazia primei mele rătăciri în Italia o melodie jalnică de îngropăciune, care răsuna
din turnul bisericii S.Ambrogio în Milano, a acelei biserici vechi şi plină de amintiri istorice unde se încoronau
regii Lombardiei şi împăraţii germani cu coroana de fier, păstrată în domul din Monza, după ce rostiseră jurământul
la stâlpul dinaintea intrării şi unde şi unde sunt adăposti te moaştele stăntului Ambroziu, care a închis uşile bisericii
dinaintea împăratului Theodosiu, când acesta săvârşise cruzimile din Thessalonic" 33 .
O frază kilometrică, cu o topică complexă, cu numeroase intercalări de relative fac din textul de mai sus un
model de naraţie, cu respiraţia bine strunită, dar largă, într-o cursivitate fără oprire.
Italia lui I.T. Meranu este numai peisaj, ci şi evocare istorică, refugiu în pinacotecă, galerie de mari portrete
de artişti care au revoluţionat arta lumii. Raffael, Tizian, Leonardo da Vinei, Michelangelo ne sunt înfăţişaţi cu
destinele lor creatoare, iar peisajul vine să se armonizeze cu frumuseţea şi puterea de viaţă a oamenilor. Iată un
asemenea petsaJ:
''Coasta, pe care se întinde, e atât de dulce, provincia Campania e pururi verde şi pururi roditoare, iar golful
neapolitan atât de larg, de rotund şi de admirabil, încât nici mâna măeastră a lui Dumnezeu nu a construit un altul
asemenea. Şi cerul e acolo atât de albastru şi marea atât de vânătă, adierea zefirului atât de lină şi de dulce, iar
cântecele neapolitanilor răsună atât de tainic şi de duios în liniştea săritor iluminate de razele lunei răsărite din
dosul lui Capodiminte, încât cu drept cuvânt se poate zice: Vedi Napoli e poi muori!" 34 .
I.T. Mera pune în circulaţie, la fel ca alţi călători dinaintea sa, o mare mulţime de toposuri caracterizante
pentru pământul italian: ideea de "paradis pământesc", de "Canaan binecuvântat de Dumnezeu", de ţară a soarelui,
dar şi a mării. Autorul devine fără să vrea un sut1et dependent de mare, schimbând bucuria muntelui pe aceea a
ape1:
"Eu am fost întotdeauna mare admirator al naturii şi mi-a plăcut să mă extaziez în privirea unui şir de munţi
cu vârfurile ascunse în nori, de vraja cadrului şi de poezia câmpiei, de farmecul unei seri de vară luminată de
razele lunii; dar nimic, nimic nu se poate compara cu frumuseţea şi maiestatea mării. Marea este iubita mea prea
adorată, ea este dorul cel mai nepotolit al vieţii mele şi de toate, toate m-aş putea sătura, dar de a privi marea
niciodată.

Şi

de multe ori am stat ceasuri întregi pe coasta pietroasă dinspre sud a insulei, pierdut în contemplarea
nemărginirii ce o oferă suprafaţa întinsă a oceanului. De acolo privirea putea să rătăcească până pe coasta Sardineii,
până în Sicilia şi peste Marea Mediterană până la litoralul Athcii şi putea să rătăcească mai departe până în infinit.
Nimic nu îţi clarifică mai bine conştiinţa tiinţei tale omeneşti, decât privirea mării. În faţa ei sufletul poate
să ţi se înalţe în nemărginirea gândirii, dar tot în faţa ei vei simţi nimicnicia puterii tale de pigmeu. Şi acolo
departe, departe, unde doreşti să îţi pătrundă privirea să vadă dacă nu există o altă lume, mai scutită de dureri şi de
toate mizeriile vieţii omeneşti" 35 .
Albastru! cerului Italiei este o altă metaforă caracterizantă. "Albastru! este culoare mea de predilecţiune. Şi
de când sunt mi-a plăcut să admir azurul cerului, vineţia fumurie a unui şir de munţi îndepărtaţi şi toate nuanţele
acestei culori modeste şi senine. Dar Grotta azzura mi-a arătat un albastru, pe care nu-l mai văzusem şi care era
mai admirabil decât toate celelalte"36 . Astfel Italia devine o ţară unică, a cărei frumuseţe o duci cu tine pentru
totdeauna: "Şi oricine a călcat odată pe acel pământ sacru şi a admirat dulceaţa şi gingăşia cerului său albastru şi
a băut apa miraculoasă a legendarei Fontana di Trevi, în urbea eternă, şi a adormit la murmurul tainic al valurilor

JJ
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p.ll9-l20.
p.l37.
p.l25.
p.l22.
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tirrenice, acela va păstra neştearsă în sufletul său amintirea acelor fericite zile şi le va dori cu ardoare până
în ceasul morţii sale" 37 •
Numărul relaţiilor de călătorie în cetatea eternă va creşte considerabil, cu cât ne apropiem de începutul
secolului al XX-lea, unele dintre acestea apărând atât în "Familia" cât şi în "Gazeta Transilvaniei" sau în "Tribuna"
de la Arad.
Redactorul acestei ultime publicaţii nu e altul decât Ioan Russu-Şirianu, nepotul lui Ioan Slavici care tăcuse
parte anterior din redacţia ziarului "Tribuna" de la Sibiu. În urma unor neînţelegeri cu conducerea cotidianului
(aşa numitul moment de "criză" al Tribunei), el părăseşte redacţia sibiană mutându-se la Arad şi întemeind aici
"Tribuna poporului", publicaţie în jurul căreia se vor grupa şi alţi tribunişti, ca Vasile Lucaciu, Vasile Goldiş,
G. Bogdan-Duică şi alţii, "Tribuna" arădeană devenind în scurt timp cea mai importantă publicaţie politică a
Ardealului, fapt care a dus în ultimă instanţă la mutarea centrului politic al Transilvaniei de la Sibiu la Arad.
Ioan Russu-Şirianu, pe lângă faptul că e scriitor, e şi un împătimit călător. În 1903, protitând de faptul că la Roma
s-a organizat Congresul latin, Ioan Russu-Şirianu pleacă şi el împreună cu delegaţii să vadă Roma şi pământul
fericit al Italiei. Impresia e una copleşitoare. Roma îi apare ca neîntrecută între toate capitalele lumii: ''Am văzut
cele mai mari capitale ale statelor europene ... Săptămâni de zile m-am plimbat pe malurile Bosforului plin de
vrajă şi am privit ruinele ce au rămas în Constantinopol. .. Îmi amintesc cu drag de Viena veselă, şi nu ştiam cum
să-mi împart sufletul în admiraţia Parisului şi sguduit am rămas în mijlocul vieţii babilonice de la Londra. Până n-am
văzut însă Roma, nimic n-am văzut. Căci nici un oraş din lume nu-ţi înfăţişează atâta: o lume dispărută. imperiul
roman-, o epocă din care a izvorît viaţa noastră modernă ... "18 . Ca atare, el începe un lung serial despre vizita sa în
Italia, publicând lungi foiletoane în paginile ziarului să de la Arad, sub titlul de MJ!e din Italia sau De la Roma,
care ocupă mai multe numere din aprilie şi mai 1903. Ulterior el şi-a adunat impresiile de călătorie într-o carte de
sine stătătoare intitulată La Roma, carte apărută în chiar editura 'Tribunei poporului" în 1903. Scopul mărturisit
al acestora este unul modest: "să atrag atenţia cititorilor asupra lucrurilor ce sunt de văzut în Italia, asupra unor
obiceiuri d-acolo şi a ieftinătăţii vieţii" 39 . Până la Fiume au mers cu trenul, de la Fiume la Ancona cu vaporul, apoi
iar cu trenul. La sosirea pe malurile Tibrului i se pare că intră "într-o grădină" şi emoţia îl copleşeşte: "Simt o
emoţie asemenea celeia când pentru întâia oară am călcat pe pământul scump al României libere" 40 , încât, în loc
să se odihnească, simte imediat chemarea de a ieşi în oraş. Aici admiră înainte de toate fizionomia locuitorilor,
robusteţea rasei: "Nicăieri n-am văzut femei mai adorabile. Cât despre bărbaţi, iarăşi sunt bine tăcuţi, cei mai
mulţi bruni, sprâncenaţi şi mustăcioşi, ochi negri, cu priviri care topesc, şi gal eşi. Atâţia bărbaţi de statură erculiană
numai între poliţiştii din Londra am mai văzut. .. Şi-s zgomotoşi şi veseli toţi" 41 .
A doua impresie pe care ne-o comunică este aceea că te afli într-un oraş muzeu, căci peste tot este ceva de
văzut. tie ca arhitectură, sculptură, pictură dau decoraţiuni, interioare, etc. Vizitează mai întâi catedrala Sf. Petru
şi Vaticanul, apoi Forul Roman, pc care-I consideră "cel mai sfânt loc în urbea eternă!", c pril~i de rememorare a
zilelor împăratului Traian, în timp ce la catedrala Sf Petru remarcă ''armonia dimensiunilor", forţa extraordinară
care emană din ziduri. "Aici nu trebuie nici predică, nici orgă şi cântări pentru a te face evlavios: rămâi uluit din
clipa în care ai intrat în biserică"42 . Scriitorul mai vizitează termele lui Caracalla, basilica St. Giovanni în Latern o,
palatul Bernini, St. Giovanni de! Fiorentini, catedrala Sf. Paul, Via Appia, catacombele, Panteonul, St. Pietro in
Vincoli, biserica St. Maria delia Victoria, Qurinalul, Monte Pincio, teatrul Constanzi şi Teatrul Naţional. La teatrul
Constanzi are ocazia să admire o seară întreagă pe frumoasa cântăreaţă Darclee, care a cântat cu atâta simţire,
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Ibidem, p.l52.
Ioan Russu-Şirianu, La Roma.
Ibidem p.5.
Ibidem, p.l8.
Ibidem, p.21.
Ibidem, p.4l.

Schi.tă din călătorie,
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putere şi artă, încât "a electrizat nu numai pe români, dar publicul întreg, aşa încât după fiecare act a fost rechemată,
şi de mai multe ori a trebuit să biseze"43 •
De altfel, prezenta românească la Roma în acele zile e atât de masivă, încât îşi pune amprenta asupra
tuturor notaţiilor sale. De la modul cum au fost întâmpinaţi, la cuvântările care se ţin, la prezenta tricolorului
românesc peste tot, e o dovadă că traternitatea româna-italiană funcţiona din plin. Însuşi primarul Romei îi întâmpină
cu cuvintele: "Nimic nu este însă o mai vie dovadă despre opera nemuritoare a lui Traian, decât venirea voastră
traţi români, aici, zice primarul. Căci ce v-a pornit la drum? Conştiinţa vie că sunteţi vlăstar din marea rasă
latină ... "44 . În altă zi a vorbit Angelo de Gubernattis, urmat de profesorul Tocilescu şi de alţii, încât Congresul este
o bună ocazie pentru redeşteptarea conştiinţei naţionale şi pentru unitatea latină. Toate acestea îl fac pe autor, ca,
după vizitarea în continuare a Neapolelui, a Pompeiului, a insulei Capri, a Florenţei, Veneţiei şi a insulei Lido, să
exclame: ·'în mijlocul unui asemenea popor, nu-i de mirare dacă s-au aflat Tizziani şi Ratfaeli! Doar aici într-o
singură zi vezi atâtea forme frumoase, atâtea scene ce îţi aprind sângele şi imbolduri irezistibile îţi deşteaptă, încât
sub potopul atâtor impresii nu e decât natural ca adesea tu însuţi să ajungi supraomenesc: să creezi lucruri de artă,
în care se condensează frumosul simţit şi manifestat de sute de inşi" 45 .
Alţi transilvăneni care publică note de călătorie din Italia în paginile "Tribunei" arădene sunt braşoveanul
I.T. Mera, care scrie aici despre Sorento şi Capri ( 1903), însemnări pe care le va cuprinde în volumul său apărut în
1911, Din ţările străine, apoi poetul Traian Mihai care scrie despre Veneţia (1898 ), la fel ca şi Iuliu Enescu în
1911. Un alt pasionat călător este Tudor Bule ( 1859-1909), profesor la Liceul din Beiuş, care a publicat în 1898 la
Gherla volumul Schiţe din Italia. În prezenţa acesteia vorbeşte despre călătorie ca o şcoală de maximă importanţă,
care "ne întăreşte sufletul, ne mobilizează inima, ne lărgeşte cercul cunoştinţelor şi, în tine, ne tinde spre meditare"46 .
El pleacă cu trenul de la Budapesta spre Fiume, trecând prin munţii Dinari sau Karstici, pe care-i descrie foarte
plastic, "asemenea unui cimitir plin cu stânci" sau "unei mări încărcată de valuri petriticate în timp de turtună" 47
De la Fiume ia vaporul la Ahazia, regiune plină de un pitoresc aparte, căci "aici stâncile gigantice scculari se spală
în apa verzie a mării", în timp ce aerul e îmbălsămător şi deci şi propice curelor de plămâni. Abia sosit pe pământul
Italiei, el ţine să facă o caracterizare a locuitorilor peninsulei, care au un simţ muzical foarte dezvoltat, sunt
sprinteni şi vioi. "precum pentru franceze caracteristic temperamentul sanguinic, aşa pentru italian e caracteristic
cel coleric. Italianului îi place a face toate lucrurile foarte repede. E caracteristica italianului vanitatea şi vorbirea
foarte repede" 48 . Visul de a vedea Italia e, aşa cum ţine să ne precizeze autorul, un vis al tuturor românilor, o
dorinţă din totdeauna de a vedea pământul strămoşilor noştri. Roma e asemenea unei cărţi de istorie, care ne
învaţă despre trecut pc viu: "Tot ce am cetit ori auzit despre lumea veche, aici am văzut cu ochii, am văzut, dar
numai în ruine, pe care cine ştie să le citească îşi are înaintea sa o întreagă istorie deschisă ... Eu din parte-mi eram
cuprins de o bucurie ce simţesc băieţii atunci, când după timp îndelungat, îşi revăd părinţii, parcă îmi şoptea
cineva: Vezi, tu eşti acum atât de fericit că poţi să vezi cu ochii proprii leagănul unde s-au doicit strămoşii tăi; vezi
cetatea mamă a atâtor cetăţi~ 9 . Şi aieve eram mulţumit". Şi Bule vede la Roma catacombele, Vaticanul, Panteonul,
Capitoliul, basilica Iulia, templul lui Saturn, templul lui Vespasian şi al Concordiei, biserica Fulvia, arcul lui
Septimiu Sever, forul lui Traian, dar la el incursiunile în istorie, mitologie şi literatură sunt foarte numeroase.
După Roma vede Neapoli, cu Vezuviul şi Pompeii, iar anterior Veneţia, Padua, Verona, Milano, Torino, Genua,
Firenze, observând nu de puţine ori locuri pitoreşti şi obiceiuri. La Roma, de pildă, l-a trapat nişte mici tlorărese
care purtau opincuţe şi pe care, un coleg de călătorie din Munţii Apuseni, le asemăna cu fetiţele de moţ din jurul
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Abrudului. La Firenze stă pe "iarba verde şi moale ca mătasa", la Lido înregistrează spectacolul nocturn al
împrejurimilor scăldate de lună, iar "Prospectul ce mi-1 oferea partea oraşului de cătră mare mi se părea un vis,
care nu se poate descrie" 50 . Bule e un călător cult, un profesor şi adesea el trece de la subiectul călătoriei sale spre
a face loc incursiuni lor în istorie, disertaţiilor despre literatura lui Vergiliu, Horaţiu sau Dante, prezentându-ne cu
lux de amănunte cânturi întregi din Eneida, viaţa şi organizarea oraşelor romane, modul cum arăta oraşul Pompei.
Omul şcolii îşi scoate cel mai des capul din şirele întâmplărilor povestite de călător şi năvala livrescului se face
adesea, deturnând scopul însemnărilor şi întrând, nu de puţine ori în anecdotă şi basm. Aşa se întâmplă la Milano,
unde imensitatea domului îl face să povestească întâmplarea cu husarul Păcală despre nevoia unui călăreţ care să
transmită ordinele de la preot la cor.
"Tribuna" de la Arad are şi meritUl de a fi popularizat opera unuia dintre cei dintâi italienişti ai noştri,
medicul român Pompiliu Robescu. La fel ca alţi antecesori ai săi, mediciniştii I.C. Drăgescu şi Artemie Anderco,
Pompiliu Robescu devine un foarte bun cunoscător al limbii şi culturii italiene, manifestându-se astfel ca un
adevărat intermediar între cultura italiană şi cea română. El va deschide în paginile ziarului arădean un adevărat
serial mtitulat Scrisori din Italia, în cadrul cărora se va strădui să facă cunoscut publicului românesc diferite
aspecte ale vieţii culturale, literare, teatrale, muzicale şi sociale din Italia, ţinând astfel la curent publicul nostru cu
ceea ce se întâmpla în marea ţară a artei şi muzicii. Unele dintre aceste reportaje le-a semnat cu numele său, altele
cu pseudonimul I.T.Alian, între care figurează nu de puţine ori interviuri cu mari scriitori şi personalităţi italiene
binecunoscute. A tradus apoi din Edmondo de Amicis, din D' Annunzio, din Roberto Bracco, din Luigi Capuana,
din Grazia Deledda, din M. Fiola, din Orazio Grandi, din Paul de Mantegazza, din Quida, din Matilde Serano şi
mulţi alţii. În acelaşi timp a semnat şi multe pagini de literatură de călătorie, prezentând publicului cititor de acasă
multe din frumuseţile ltaliei 51 • Cele mai cunoscute dintre acestea sunt notele de călătorie intitulate De la Roma la
Neapol apărute în ziar în cursul anului 1907. Călătoria se face cu vaporul şi autorul are ocazia să consemneze
câteva din avantajele, dar şi din impresiile cu totul speciale oferite de această împrejurare: "Legătura ritmică,
frumuseţea ce se desfăşoară, spectacolul nou, apa enormă te dispune la gânduri" 52 . Impresiile sunt de tiecare dată
proaspete, pline de sugestibilitate, cum se poate vedea şi din următoarele rânduri: "Spre Spania orizontul pare o
linie neagră, trasă cu cerneală între mare şi albastru! lucitor al cerului, spre Italia mare şi iar se conti.mdă cu
aceeaşi culoare, pe când valurile vin mereu spre pintenul de oţel al vaporului aducând cu ele insula Ventotene,
care se apropie, se măreşte, se alătură de piroscaful ce gîlgîie de oboseală în cele cinci minute de odihnă ce la face
în golful în care un port mic îşi trimite spre noi săltăreţele-i bărci cu pasageri şi poştă" 53 •
Tot cu vaporul călătoreşte în Italia poetul Victor Vlad Delamarina, sublocotenent pe bricul "Mircea".
Impresiile din această călătorie, efectuată în 1894, sunt publicate parţial în "Familii' şi cunoscute apoi din ediţia
Schiţele mele de călătorie, publicată la Timişoara în 1936 de către Aurel Cosma junior. Călătoria se face de la
Odesa la Sevastopol, Sinope, Constantinopol prin Chios la Taranto şi de aici la Ancona şi Veneţia. Scriitorul e
obişnuit să descrie mai întâi uscatul aşa cum se vede el dinspre mare, sesizând mişcarea şi perspectiva dată de
înaintarea vasului: "Bărci le au rămas în urmă, se pierd la orizont, iar noi despicând splendidulluciu al mării şi ne
apropiem de uscat. Coasta dealului iese încetul cu încetul din ceaţă, uscatul devine din ce în ce mai colorat şi în
fine ies la iveală şi casele sămănate în amfiteatru pe înalta coastă. Şi mai de aproape, cum se întind din văi spre
coastă admirabil ele grădini şi culturi, ca nişte fâşii colorate de pe covoarele de soi. În curând apar şi farurile şi iată
intrarea în port, care de asemenea rămâne în urmă" 54 .
Taranto îi prilejuieşte consideraţii despre dragostea de muzică a italienilor, Ancona îl face să se
gândească la "divul împărat Traian cu coloniştii săi spre Dacia fericită", şi, totodată, _la starea de acum a
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Ibidem, p.25.
Pompiliu Robescu, Din Roma, în "Tribuna" XI, 1907, nr. 51-253.
Pompiliu Robescu, De /11 Rom11 III Ne11po/e, în "Tribuna" XI, 1907, nr. 163 p.l.
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Victor Vlad Delamarina, Sch~te/e mele de călătorie, cu o introducere de dr. Aurel Cosma junior, Timişoara, Luceafărul, 193 6, p. 72.
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urmaşilor

lor din Ardealul asuprit. Italia joacă prin urmare

şi

rolul de provincie

pedagogică,

de trezire a

conştiinţei naţionale:

"Ancona era locul de adunare de unde a pornit Traian cu moşii şi strămoşii noştri spre Banat, Transilvania
şi restul provincii lor române de astăzi. Timp îndelungat a trecut de când plecară de aici străbunii şi azi vin nepoţii
cu vasele lor proprii să-şi plece genunchii înaintea sfintelor monumente care vorbesc despre originea lor. Aici îşi
găsesc nepoţii pe fraţii lor de acelaşi neam; fraţi buni, care se cunosc bine, deşi sunt despărţiţi. Inimile lor
simpatizează cu căldură şi cu toţii se aprind de acelaşi entuziasm la auzul trecutului neamului roman, pe care cu
toţii îl povestesc în acelaşi fel. Poftească aici duşmanii neamului român să susţie teorii contrare şi zăpăcite despre
originea noastră, dar binevoiască întâi să-şi deschidă ochii şi la inscripţiile de pe Arco Traiano" 55 •
Un îndemn la acţiune comună adresează fraţilor noştri italieni şi poetul I.C. Drăgescu într-una din poeziile
sale din Amor şi patrie, scrisă la Turin în 1868: "Oh, Italie iubită 1Pentru ce stai amuţită? 1Pentru ce te umileşti?
1 Şi tiranilor serveşti? 1 Pe-ai tăi buni şi nobili fraţi 1De la Istru la Carpaţi 1Când gemând pe cruce-i vezi 1Pentru
ce nu-i protegezi/' 56 . Poetul I.C. Drăgescu a lăsat numeroase pagini despre Garibaldi, Mazzini şi lupta de eliberare
a italienilor, căci Italia rămâne pentru românii din Carpaţi un reper istoric, dar şi o cale de urmat în prezent) 7 .
Acest lucru este sesizat şi de Sextil Puşcariu în notele sale de călătorie prin Italia, note din care visul Romei este
mereu prezent, iar relatarea călătoriei la Forul lui Traian a lui badea Cârţan devine un simbol pentru întreaga
naţiune 58 • Cele 30 de zile petreeute de el în Italia sunt împărţite de el în patru mari etape: "era de turn, era de
tămâie, era de mucegai şi era de sulfur", fiecare dintre ele reprezentând şi reclamând un alt drum al memoriei. În
centrul lor se află însă "Roma eternă", oraşul care trezeşte fiecărui român "un tior de nerăbdare", de mândrie, de
veneraţie, o şcoală a simţămintelor şi un îndreptar pentru viitor.
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Ibidem, p.73-74.
Amor şi patiie, Turin 1869, senmat Burt Catone Horia, poezia Zana.
Centenfii muzea/ orădean, Oradea 1972 şi Mircea Popa, Un ciiiturar marrunureşan. Ioan Artemie Anderco, în Marmafia, 1977.
Sextil Puşcariu, Scrisori din Italia, în "Gazeta Transilvaniei", LXI, 1898, nr. 87-266.
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Urmările

reformei agrare din anul1921

asupra
învătământului

agricol din România.

Şcolile

superioare de agricultură ale Astrei
Virgil PANĂ

Reforma agrară din anul 1921, cu toate limitele şi minusurile sale, a determinat importante transformări
structurale în civilizaţia satului românesc.
Repartiţia mai dreaptă a fondului funciar, expropriat şi destinat împroprietăririi ţăranilor, a contribuit la
creşterea progresului economic al acestora, fapt care a avut un impact pozitiv pentru toate elementele civilizaţiei,
în general, şi a celei rurale, în special: de la alimentaţie, habitat, stare sanitară, până la manifestările spirituale şi
actul de învăţământ 1 •
În condiţiile în care, marile exploataţii agricole, înzestrate cu logistica materială şi ştiinţifică adecvată, au
tost pulverizate în zeci de mii de minuscule proprietăţi ţărăneşti, a căror exploatare se remarca, de cele mai multe
ori, doar prin entuziasmul noilor proprietari, lipsiţi de noţiuni şi cunoştinţe privind tehnica modernă de exploatare
a pământului, şcoala agricolă a fost considerată drept unul dintre mijloacele prin care se putea veni în sprijinul
acestora spre a-şi întemeia gospodării competitive.
Într-o ţară ca România întregită, a cărei consolidare politică şi economică era încă departe de a se considera
înfăptuita, educaţia populaţiei a devenit o preocupare pragmatică care trebuia să depăşească vechea atmosferă
romantică, exaltarea lirică a "marelui anonim" şi a "apostolatului" cultural, şi să se situeze cât mai repede cu
putinţă pe făgaşul unui spirit mai obiectiv, mai aplicat noilor realităţi, mai sistematic şi eticient2.
În Transilvania, ca de altfel în întreaga ţară, învăţământul agricol a cunoscut două principale modalităţi de
exprimare: cel instituţionalizat (care cuprindea cea mai mare: de la şcolile elementare, particulare sau de stat,
până la Academiile agricole) şi cel de propagandă (care cuprindea şcoli ţărăneşti, inferioare şi superioare, organizate
şi întreţinute de asociaţii şi societăţi culturale, persoane particulare etc.).
Ideea şcolii superioare ţărăneşti din România, care face obiectul demersului nostru, ca instituţie de educaţie
populară, a tost legată de Danemarca, ţară cu o veche cultură şi cu temeinice aşezăminte rurale. Modelul danez a
iost susţinut, în mod deosebit de către Dimitrie Gusti, unul dintre cei mai cunoscuţi cercetători ai civilizaţiei
rurale din România, la epoca respectivă. În 16 noiembrie 1932, apreciatul sociolog român, at1at atunci în fruntea
Departamentului Culturii Naţionale, amintea, pentru prima oară, cu ocazia Mesajului Tronului, despre "crearea
de şcoli superioare ţărăneşti: care să pregătească pătura conducătoare a sate/oi' (s.n.t Ideea a găsit un imediat
ecou în rândurile elitei conducătoare româneşti, primele şcoli de acest tip, cu sistem organizat, luând tiinţă în
iarna anului 1933-1934, prin intervenţia hotărâtă a Ministerului Instrucţiunii Publice, care a impulsionat întemeierea
lor prin întocmirea programelor analitice şi prin ajutoare tinanciare4•

Pentru starea agriculturii româneşti între anii 1919-1939, vezi detalii la Gh.Hristodol, Agricultw'll Rom/iniei in tu: anii 1919-1939, In
voi. "Dezvoltare şi modernizare în România interbelică 1919-1939", coord. Vasile Puşcaş, Vasile Vesa, Bucureşti 1988, p 139-172.
Vezi în acest sens, Al. Dima, Problemealeşcolii,lărăneşti, în Transilvania 67, nr. 1, 1936, p.l7-22.
' Dimitrie Gusti, Şcolile .fărăneştJ; în "Căminul cultural" II, nr. 3, 1936, p.437-438.
~ Dimitrie Gusti, Tot despre şcolile ţărăneşti, în "Căminul cultural'' II, nr. 5, 1936, p.513-514.
1
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Nefiind cuprinse în Legea învăţământului primar şi normal al statului din anul 1924 ~i nici în
amendamentele aduse acesteia în anull934 (omisiune fiind înlăturată doar odată cu Legea pentru organizarea şi
funcţionarea învăţământului primar din anul1939), aceste instituţii au fost fondate şi susţinute de ASTRA, în
Transilvania, de Societatea pentru cultură şi literatura poporului român, în Bucovina şi de Fundaţiile regale
"Principele Carol", în celelalte provincii ale României 5.
În Transilvania, geneza şcolii superioare ţărăneşti trebuie căutată tot în cadrul Astrei, în propaganda susţinută
de conferenţiarii săi ambulanţi de dinainte de Unire, în tovărăşiile înfiinţate sub patronajul acestei asociaţii şi în
expoziţiile de produse agricole, care nu lipseau de la nici o adunare generală de dinainte de primul război şi de
după Unire.
După legiferarea reformei agrare, prima încercare de iniţiere în exploatarea raţională a pământului s-a
înregistrat la Bl~i. în anul 1923, când, în cadrul cursurilor pentru cantorii bisericeşti, s-au ţinut, din iniţiativa
profesorului A. Lupeanu, cursuri cu caracter agricol6• În anull931, prefectul Aurel P. Bănuţ, în cadrul vastului său
program de culturalizare a satelor din judeţul Someş, a propus şi o şcoală ţărănească. Proiectul a fost, însă, abandonat
odată cu înlocuirea prefectului 7.
Înfiinţarea şcolilor superioare ţărăneşti devenise o necesitate imediată îndeosebi pentru judeţele neglijate
din părţile muntoase ale Transilvaniei, ca instrument mai eficace şi mai rapid de difuzare a culturii în rândul
ţărănimii, care să se reflecte şi în plan economic. Ţinta urmărită era o schimbare pozitivă a situaţiei locuitorilor de
la sate şi a habitatului mral, izvor de viaţă şi energie demografică pentm întregul neamul românesc.
Despărţămintele care au realizat şcoală superioară ţărănească în cursul anului 1933-1934 au t<.1st: Blaj,
Braşov, Cluj, Făgăraş, Maramureş, Satu-Mare, Salonta, Sălaj, Turda, Târnava Mare şi Târgu-Mureş. Prin urmare,
11 şcoli ale căror cursuri au fost frecventate de 331 de ţărani din peste 100 de comune. O medie, deci, de 3
agricuhori pentru fiecare comunitate rura1ă .
Şcolile superioare ţărăneşti din Transilvania, spre deosebire de cele din Danemarca, au fost organizate în
centrele urbane ale despărţămintelor, fiind prevăzute cu internate şi loturi experimentale. Repartiţia lor pe criteriul
zonal a tăcut din acest tip de şcoli "şcoala regiunii -după cum spunea Dimitrie Gusti -centm de viaţă culturală al
ci, de la care pleacă, către care converg puterile şi interesul de luminare al unui ţinut" 9 .
Recrutarea cursanţilor s-a făcut pe criteriul vârstei şi al averii. Astfel, cel care era desemnat să urmeze o
astfel de şcoală trebuia să tic căsătorit, să aibă stagiul militar satisfăcut, să tie conducător de exploataţie agricolă
sau moştenitor desemnat al gospodăriei. La început, din fiecare comună s-au recrutat 2-3 cursanţi care, la
reîntoarcerea lor în comunitate, să formeze un nucleu în jurul căruia să se concentreze toate energiile locale.
"Sătenii care vin la şcoală -spunea V.Ilea, preşedintele Astrci Maramureş şi întemeietor al primei şcoli
ţărăneşti de la Sighetu Marmaţiei -trebuie să tie dintre fruntaşii ţărănimii, oameni binişor situaţi, care să poată
aplica pe cont propriu cunoştinţele câştigate şi să aibă reputaţie de cinste şi hămicie în comună. Partea cea mai
mare a acestei ţărănimi fiind de origine nobilă (a celei din Maramureş n.n.) nu admite amestecul cu descendenţii
din familiile de iobagi/ .. ./ Scopul şcoalei noastre, între altele, era şi acela de a da ţărănimei conducători luminaţi,
buni primari şi consilieri comunali, iar aceştia nu se pot recruta decât din oamenii născuţi pentru demnităţi" 10 .
Şi în acest text se poate sesiza influenţa modului danez asupra organizării şcolilor superioare ţărăneşti din
Transilvania. În Danemarca, din cei 8365 de elevi care frecventau cele 70 de şcoli de agricultură, în anul 1922,
doar 3,5% erau pălmaşi fără pământ 11 •
8

Stanciu Stoian, Congresul căminelor culturale ~i al ~colilor făriine~ti, în "Căminul cultural" II, nr. 7, 1936, p 598-600.
• Dr. V. Il ea. Şcoala ţărănească a Astrei, în Transilvania 65, nr. 5, 1934, p 320.
7
Ibidem
8
Ibidem, p.324.
9
Dimitrie Gusti, Tot despre fcolile ,tărăne~t1; loc.cit., p.514.
10
Dr.V. Ilea, Şcoala fiirlinească, în Transilvania 65, nr. l, 1934, p. 21.
11
Emanoil BucuJa, O sută de 1111i de fcoală făriinească, în "Căminul cultural" Il, nr. 3, 1936, p 438-439; din cei 8365 de elevi aminliJi,
55% erau plugari cu 4-30 vaci, 17% gospodari cu 1-4 vaci, 5% orăşeni, 3,5% Jărani fără pământ şi restul meseriaşi, negustori şi
argaţi de la ţară.
1
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În ceea ce priveşte obiectivul principal urmărit de şcolile daneze, preluat parţial şi de români, Emanoil
Bucuţa îl citează pe Holger Bergtrup de la şcoala superioară populară din Frederiksburg, care susţinea că: "Şcoala
superioară mărturiseşte că nu caută să facă din tineretul Danemarcei nici dascăli de catedră, nici şoareci de bibliotecă
ci să-i ajute să înţeleagă ce este aceea o viaţă omenească vie. Dorim ca şcolarii să se întoarcă la gospodăria lor
ţărănească, la meseria sau negoţul de unde au venit şi să-şi poată îndeplini lucrul cu cuget neînfrânt şi cu minte
mai luminata ca urmare a trecerii prin şcolile noastre" 12 •
După experienţa primului an, respectiv 1933/1934, conducătorii Astrei ~jungeau la următoarele concluzii:
1) şcoala ţărănească s-a dovedit folositoare pentru răspândirea unei culturi temeinice la sate, cu adânci rădăcini în
domeniul economic; 2) şcoala ţărănească trebuie ~jutată şi menţinută, astfel de instituţii urmând a se întiinţa în
toate despărţămintele judeţene şi în unele despărţăminte de plasă mai importante; 3) recrutarea cursanţilor să se
facă la recomandarea foştilor elevi, acolo unde era cazul, sau la recomandarea exponenţilor culturali ai Astrei; 4)
programa şcolară urma să fie întocmită diferenţiat, de la regiune la regiunen.
Schema generală a obiectelor de învăţământ recomandate cuprindea atât materii generale (limba şi istoria
românilor, geografia patriei, drept, cooperaţie, religie, igienă şi educaţie fizică), cât şi materii de specialitate, în
funcţie de specificul zonei (agricultură, apicultură, creşterea vitelor şi valorizarea produselor, pomicultura. creşterea
păsărilor etc. )14 • Durata cursurilor putea să oscileze între 4 săptămâni şi 2-3 luni, în cazul în care şcoala era
înzestrată cu internat.
În ceea ce priveşte idealul educativ al acestei şcoli, Leon Ţ apa, citează, în lucrarea sa Universil11tea ,tărănească,
părerea lui Paul Honigsheim, în viziunea căruia, din concepţia şcolii ţărăneşti, trebuia să se elimine trei obiective:
1) ceea ce se reducea numai la răspândirea ştiinţei; 2) cultivarea doar a unor laturi ale personalităţii umane; 3)
scopurile profesionale practice exclusive 1 ~. Prin urmare, şcoala ţărănească trebuia să devină o instituţie a culturii
naţionale care să cultive în sutletul cursanţilor entuziasmul pentru întregul set de valori morale, sociale, economice
şi artistice ale unei naţiuni. Conform autorului danez, citat de Leon Ţopa, trăsăturile dctinitorii ale şcolilor ţărăneşti
trebuiau să tie: libertatea, modernismul şi idealismul. Ca instituţie, şcoala trebuia să tie liberă faţă de stat pentru
a nu fi circumscrisă în anumite tipare, modernă pentru că folosea cele mai avansate mijloace de educaţie ale
vremii şi idealistă prin tendinţa ei formativă, care urmărea să trezească, în primul rând, interesul şi entuziasmul şi
nu de a oferi numai cunoştinţe profesionale.
Cel mai ridicat număr de şcoli ţărăneşti şi de cursanţi s-a înregistrat în anul 1938-1939, când statistica
întocmită de Comitetul Central al As trei consemna 103 şcoli cu un total de 5653 de cursanţi, aceasta în situaţie în
care 8 şcoli nu transmiseseră situaţia la zi 16 • Comparativ cu anul înfiinţării acestui tip de şcoli, respectiV
1933-1934, numărul acestora crescuse de 9,36 ori, iar al elevilor de 17 ori, ceea ce demonstrează utilitatea şi
gradul înalt de receptivitate faţă de această formă de învăţământ agricol. Media cursanţilor pe o şcoală era de 55
de elevi, comparabilă cu situaţia din Norvegia (63 elevi), dar mult sub cea daneză ( 120 elevi).

12

13

14

li
16

Idem, Holger Bergtrup afirma că numărul !ăranilor care veneau să viZiteze şcolile de agricultură danezc era tot mai mare în fiecare
an. "Se poate crede - spunea acesta - că o parte din ei vin ca să descopere temeinica legătură care pare să existe între aceste
aşezăminte curat culturale şi minunatul unt danez".
Dr.V. Ilea, Şcoala ţărănească a Astrei, loc. cit., p. 329.
N. Săulescu. Principiile fundameJJtale ale fColii fiirăneftl; în Transilvania 68, nr. 3, 193 7. p.l86-190.
Al. Dima, loc. cit., p.20.
Vezi în acest sens, "Transilvania", 70, nr. 4, 1939, p. 252-254.
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LES SUITES DE LA REFORME AGRAIRE DE L'AN 1921 SUR L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
DE LA ROUMANIE. LES ECOLES SUPERIEURES DE L'ASTRA
(Resume)

Les ecoles superieures soutenu.es par 1' ASTRA, en Transylvanie, par La Societe pou la Culture et la Litterature
du Peuple roumain, en Bukowina et par les Fondations royales « Prince Carol », dans les autres provinces de la
Roumanie d'entre les deux guerres mondiales, ont representes d'institutions d'enseignement qui tormaient des
cadres qualities pour l'agriculture et pour l'activite administrative de villages.
L' auteur presente la genese et le developpement de ces ecoles, le tondement desquelles a ete le modele
danois.
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Consideratii
privind
documentele programatice de

politică externă

a României în deceniul al treilea
Simion COSTEA

Expresie a triumfului principiului naţionalităţilor în Europa Centrală, desăvârşirea unităţii naţional-statale
a României s-a produs în 1918 şi a fost recunoscută de sistemul Tratatelor de la Versailles (1919-1920). Într-un
mod aparent paradoxal, după doar un deceniu, statul naţional unitar român, a aderat la prima tentativă
guvernamentală consistentă de integrare europeană prin consimţământul reciproc, care a fost Proiectul Briand de
Uniune Europeană ( 1929-1930). Se pune problema în ce măsură liniile de politică externă ale României în acest
deceniu, al treilea, puteau sau nu sa pregătească acceptarea ideea de uniune europeană? Care au tost obiectivele·şi
mijloacele politicii externe româneşti, cum s-au cristalizat liniile de politică externă a României? Acest studiu îşt
propune să interpreteze modul în care a fost formulat interesul naţional al României în documentele programati ce
oficiale de politică externă ale Guvernului, Monarhiei, Parlamentului şi ale partidelor politice de guvernământ.
În deceniul al treilea, statele naţionale au făcut din suveranitatea lor o dogmă sacrosanctă şi nu au reuşit să
creeze o coeziune europeană, pe baza unui "drept public european" acceptat de toţi. Conferinţa de Pace de la Pans
a încercat să facă din sistemul Tratatelor de la Versailles un "drept public european" bazat pe principiul
naţionalităţilor, care să stea la baza unei Europe a naţiunilor, dar nu a reuşit decât parţial. Unii susţinători at 1Jcii
europene au criticat acest sistem, considcrând că a balcanizat Europa Centrală, că a creat un babilonism naţional,
consacrând state mici, neviabile economic, incapabile de a se apăra singure, subminate de minorităţile naţionale
şi de contlictele între ele 1• Alţi paneuropenişti, precum Kalergi, Briand, Tăslăuanu, Maniu au considerat că formarea
statelor naţionale era o necesitate istorică obiectivă şi abia după ce acest proces a fost încheiat se putea trece la
mtegrarea lor într-un sistem european de tip "federal" 2.
În crearea Europei Versaillesului un rol important 1-a avut un ne-european, preşed.intele american Wilson.
El a încercat să distrugă vechiul sistem al balanţei de putere, în care vedea cauza esenţială a_catastrofei şi să-I
înlocuiască cu Europa naţiunilor, în care, făcându-se dreptate, frontierele statelor să tie determinate de voinţa
populaţiei, democratic exprimată, şi în care statele să tie egale, indiferent de mărimea lor. De aici rezultă un
dezechilibru real, dar Liga Naţiunilor împiedică agresiunea marilor puteri asupra statelor mici. Wilson distruge
"Concertul european", însărcinând un organism mondial, nu european, cu menţinerea păcii. Wilson gândeşte în
termeni universalişti. nu În termeni de Europa. Pentru el Europa nu e o entitate politică, ci doar o regiune
geografică'.

Franţa,

prin Clemenceau, a susţinut ideea unei .,Europe a dreptului", care însemna într-adevăr o Europă
pe dreptate, pe statele naţionale, dar şi pe securitate, în special securitatea Franţei prin slăbirea Germaniei.
În schimb, pentru Anglia lui Lloyd George problema securităţii în faţa Germaniei nu se mai punea după anihilarea
tlotei germane. Anglia dorea acum să asigure echilibrul european prin ridicarea Germaniei în faţa puterii Franţei.
Italia nu era deloc preocupată de construcţia noii Europe, ci doar de puterea, influenţa şi graniţele sale naţionale.
fondată

1

3

Jean Baptiste Durosellc, L '1dee d'Europe dans /'histoire, Paris, 1965, p. 271.
OctaYian Tăslăuanu, Obsesia europeană, Bucureşti, 1996, p. 47-66; Richard Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa, Tg. Murcş, 1997, p.
119-126; Iuliu Maniu, Problema minorită,tilor în Politica E'l(fernii a RomiÎniei (coord. Dimitrie Gusti), Bucureşti, 1924, p. 111-32.
J.B. Duroselle, op. cit., p. 266.
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Europenii gândeau exclusiv în termeni de interes naţionaf. Kissinger critică sistemul Europei de la Versailles
pentru faptul că a fost doar opera învingătorilor, nu a tuturor statelor sau a tuturor marilor puteri. Statele excluse
nu au acceptat acest sistem internaţional, condamnându-lla ineficacitate. Este o carenţă fundamentală comparativ
cu sistemul creat de Congresul de la Viena ( 1815), care a fost mult mai viabil datorită consensului tuturor marilor
puteri, învinse şi învingătoare 5 .
Într-adevăr, sistemul tratatelor de la Versailles a fost impus în absenţa şi împotriva a două mari puteri
europene, pentru Gennania fiind un "Diktat" care o pedepsea, iar pentru Rusia Sovietică un sistem capitalist ostil.
În· plus, tratatele au fost contestate şi de o putere învingătoare "nesatisfăcută", Italia, căreia i se alăturau micile
state revizioniste (Ungaria, Bulgaria). Astfel contestat, sistemul tratatelor de pace nu a putut să constituie un
,.drept public european" eficace şi viabil. Duroselle apreciază că a rezultat o Europă amortă, fără "Concert
European", fară "drept public european·• şi fără "echilibru european". Rămânea Liga Naţiunilor, un organism
mondial, nu european, condamnată la ineficacitate prin refuzul Senatului SUA de a ratifica tratatele, prin excluderea
Germaniei între 1920-1926 şi 1933-1940 şi URSS între 1920-1934. Liga Naţiunilor nu a intervenit eficace în nici
un contlict major6 •
Retlectând asupra acestei situaţii de criză, Eric Hobsbawn consideră, probabil exagerat, că în perioada
1914-1945 s-a desfăşurat ,,Războiul de 3i de ani", în care perioada interbelică a tost "un armistiţiu de 20 de ani".
potrivit expresiei mareşalului Foch 7.
În acest context, România era unul din beneficiarii tratatelor de pace, care îi consacrau juridic graniţele.
Alături de celelalte state ,,saturate" din Europa Centrală, România a apărat aceste tratate, s-a orientat spre marii
ah aţi din Primul Războ' Mondial, a încercat construirea unui sistem de alianţe regional, (Mica Antantă), a susţinut
Liga Naţiunilor .
Cu P'ici nuanţe, această orientare fundamentală a politicii externe româneşti a tost susţinută în deceniul al
treilea de l\larc partidele (cu excepţia minuscul ului PCdR), guvernele, parlamentele, de toate personalităţile, de
regele Ferdinand şi de Regenţă, de întreaga presă9 • Cunoaşterea concepţiilor acestora, prea puţin abordată în
istoriogralia noastră, este necesară şi pentru relevarea "forţelor profunde" care au contribuit la formularea deciziei
de politică externă a României.
În general, în campaniile electorale, partidele insistau în programele lor asupra promisiunilor de politică
internă. menite să atragă electoratul rural şi urban, preocupat mai ales de propriul nivel de trai, şi mai puţin de
detaliile politicii externe. Aceste programe acordau un spaţiu redus politicii externe, limitându-se la repetarea
principiilor generale şi a orientărilor fundamentale. Ca o excepţie, Partidul Conservator Democrat a fost
formaţiunea politică ce a insistat cel mai mult în programul său asupra politicii externe, datorită preocupărilor
liderului său, Take Ionescu. În "Programul Partidului Conservator-Democrat", semnat de însuşi Take Ionescu ŞI
publicat la 22 octombrie 1919 în ziarul "Românimea", capitolul de politică externă definea orientarea spre "alianţa
cu democraţiile din apus·· şi "Blocul celor cinci state" 10 . Se pornea de la considerentul că Marea Unire a t()st
posibilă nu numai datontă luptei românilor, ci şi luptei "aliaţilor" din Antanta, "care au câştigat victoria finală
atunci când României sabia îi căzuse din mână" (încheiase Pacea separată de la Buftea-Bucureşti în 1918 n.n.).
Deci având în vedere contribuţia aliaţilor la "obârşia României Noi", aceasta indica "linia ei de conduită în
politica din afară". Această politică alături de "aliaţi" era considerată ca singura firească şi viabilă. Orice altă
posibilă alianţă a României era apreciată drept "contra tirii" şi "osândită la neputinţă". Alianţa antebelică a României
8

4

6

7
8
9
10

Ibidem, p. 269.
Henry Kissinger, Diplomaţia, Bucureşti, 1998, p. 224-240.
1. B. Duroselle, op. cit., p. 272 ..
Erich Hobsbawn, Secolul extmnelor, Bucureşti, 1998, p. ll-35.
.I.B. Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 a nosjours, Paris, p. 24-31.
Kcith Hitchins, România /866-/947, Bucureşti, 1996, p. 454.
Programul Partidului Conservator Democrat în România, 22 octombrie 1919; reprodus în Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doinil
Smârceil. Documente privind istolia României i'n/re anii 1918-1944, Bucureşti, 1995, p. 267-270.

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

288

cu Gennania şi Austro-Ungaria, "deşi avea o vechime de peste 30 de ani, a murit tocmai în ceasul în care ar ti
trebuit să tie dusă la îndeplinire", tocmai pentru că era considerată "contra firii". Prin unnare, "Partidul Democrat
înscrie un prim punct al crezului său politic, alianţa României cu democraţiile din apus, alianţă sinceră şi fără
subânţelesuri, fară reticenţe, singura care poate inspira încredere". Take Ionescu vedea în Liga Naţiunilor "o
garanţie solidă pentru libertatea şi integritatea tuturor", dar în cadrul său, el preconiza o "alianţă între cele 5 state,
care de la Marea Baltică până la Marea Egee, despart Germania de Rusia". Este, acesta, un aspect definitoriu al
concepţiei de politică externă a lui Take Ionescu, vizând umplerea vidului de putere în Europa Centrală şi
promovarea solidară a intereselor naţionale din cadrul acestui bloc cu torţa unei mari puteri. Blocul trebuia să
cuprindă România, Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Grecia, cu posibilitatea alăturării şi altor state. În Liga
Naţiunilor şi în relaţiile internaţionale blocul "ar pretinde şi ar obţine drepturile unei mari puteri". Un prim obiectiv
al preconizatului bloc unna să fie revizuirea dispoziţiilor tratatelor de pace care nemulţumeau România (problema
minorităţilor, liberului tranzit, reparaţiilor n.n. ). Totodată aprecia că aceste clauze nu ar ti apărut dacă acest bloc ar
ti tost creat mai devreme, cum încercase Take Ionescu. Era astfel adresată o critică premierului Brătianu care nu
urmase această idee la Conferinţa de Pace. Era preconizată o alianţă "a statelor victorioase din răsărit", menită să
descurajeze ameninţarea Rusiei, Germaniei, micilor state revizioniste, dar şi să-şi impună voinţa în faţa marilor
puteri antantiste. Observăm însă că ideea de a revizui acele clauze ale Tratatelor de Pace va ti rapid abandonată de
România, care va deveni apărătoarea lor ferventă 11 • La scurt timp după lansarea sa, acest program va ti promovat
ca politică de stat de către Take Ionescu, în calitatea sa de ministru de externe în Guvernul Averescu (1920-1921 ).
Partidul Naţional Român (Iuliu Maniu) a ajuns la putere la numai un an după Marea Unire, prin guvernul
Vaida (noiembrie 1919- martie 1920) susţinut de Blocul Parlamentar. Trecând apoi în opoziţie, în campania
electorală din 1920, a lansat un program care prevedea o politică externă pacitistă, susţinerea Societăţii Naţiunilor,
rezolvarea diferendelor pe cale paşnică, orientarea către "politica marilor democraţii occidentale", considerate
drept "marii noştri aliaţi''. Susţinea şi o idee de revizuire a frontierei cu Iugoslavia, pentru unirea cu România a
Banatului de Vest, dar pe cale paşnică, cu concursul Ligii Naţiunilor. Se preconizau relaţii de prietenie cu popoarele
vecine. Observăm că nu se acorda atenţie blocului celor 5 state, preconizat de Take Ionescu 12 .
Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile din 1922 cu un program care, în privinţa politicii externe era
foarte vag, general şi lapidar: "în stărşit, vom căuta, prin întărirea situaţiei interne şi printr-o politică extemă de
pace şi demnitate, să restabilim prestigiul României în afară" 13 •
Ajuns la putere, PNL a condus politica externă a României între 1922-1926. Mesajul Tronului la deschiderea
sesiunii Corpurilor legiuitoare, în faţa camerelor lor reuni te, la 15 octombrie 1923, a fost citit de regele Ferdinand,
având alături pe premierul Ionel Brătianu cu ministrul său de externe 1. G. Duca 14 • Mesajul accentua continuitatea
relaţiilor strânse "cu marii noştri aliaţi şi cu aliaţii noştri din Mica Înţelegere" şi cu Polonia. Se menţiona vizita
regelui Ferdinand şi a reginei Maria efectuată la Varşovia în 1923. Raporturile României cu vecinii s-au îmbunătăţit.
Mesajul aprecia că în Tratatul de la Lausanne din 1923 s-a dat problemei Strâmtorilor o soluţie corespunzătoare
intereselor României. Regele îşi exprima speranţa ca, în chestiunea reparaţiilor de război, România să obţină
satisfacerea revendicărilor sale legitime. România urmărea "consolidarea păcii generale". Concomitent însă,
Ferdinand dorea întărirea armatei, a capacităţii de apărare a ţării 15 •
Răspunsul Senatului la Mesajul Tronului a fost prezentat la 5 noiembrie 1923 de către raportorul Procopiu
Grigore (PNL ), tiind apoi dezbătut şi votat 16 . Răspunsul exprima satisfacţia Senatului pentru orientarea de politică
externă şi pentru succesele diplomatice obţinute, în toate punctele menţionate de Mes~j: "relaţiile externe sunt

11
1~

11
14
15
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Ibidem.
Programul de munc;i al PMtidului Na,tional Ro111An, în Patria, (Cluj), 29 aprilie 1920; Ioan Scurlu, op. cit., p. 272-277.
Programul P;utidului Na,tional Liberal, în Universul, nr. 18, 26 ianuarie 1922; Ioan Scurtu, op. cit., p. 307-308.
Dezbaterile Senatului, şedin!a din 15 octombrie 1923, în "Monitorul Oficial" din 18 octombrie 1923, p. 2.
Ibidem.
Ibidem, şedin!a din 5 noiembrie 1923, în Monitorul Oficial, 15 noiembrie 1923, p. 31.
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mulţumitoare", "legăturile noastre cu marii noştri aliaţi şi cu aliaţii din Mica Înţelegere sunt din cele mai cordiale",

vizita cuplului regal român la Varşovia a confirmat alianţa cu Polonia, raporturile cu vecinii s-au îmbunătăţit,
Conferinţa de la Lausanne din 1923 a rezolvat problema Strâmtorilor în conformitate şi cu interesele României,
se spera în satisfacerea pretenţiilor legitime ale României în problema reparaţiilor de război 17 •
Publicarea în presă a Mesajului Tronului, a Răspunsului Senatului şi al Camerei Deputaţilor, a dezbaterilor
parlamentare, a tost întotdeauna de natură să influenţeze opinia publică în susţinerea liniilor de politică externă,
dincolo de disputele partizane care se limitau în general la politica internă.
Dacă gândirea şi acţiunea diplomatică a unor personalităţi precum Ionel Brătianu (la Conferinţa de Pace).
Take Ionescu (la constituirea Micii Înţelegeri), Nicole Titulescu sau Grigore Gafencu este relativ mai bine cunoscută.
destul de puţin abordată până acum este concepţia de politică externă a lui/. G. Duca, cel care vreme de 4 ani
( 1922-1926) a condus diplomaţia românească. Esenţial pentru înţelegerea doctrinei lui I. G. Duca este expozeul
oficial de politică externă susţinut în 1924 în Camera Deputaţilor, în calitatea sa de ministru de externe, publicat
apoi în limba tranceză 18 . La interpelarea deputatului ţărănist dr. N. Lupu, ministrul de extrene I.G. Duca a prezentat
doctrina şi acţiunea de politică externă a guvernului PNL. Mai întâi, el a fixat directivele generale ale politicii
noastre externe, arătând că, "după realizarea unităţii naţionale, când toţi românii sunt reuniţi într-unul şi acelaşi
stat'', interesul statului român "nu poate ti decât consolidarea acestei unităţi înăuntru şi în afară". În acest scop,
România urmărea menţinerea păcii şi a echilibrului european creat de Tratatele de Pace. Prin urmare, politica
României intra în contradicţie cu cea a ţărilor ce urmăreau distrugerea acestui echilibru. I. G. Duca sublinia
continuitatea acestei politici externe, susţinută de toate guvernele româneşti, indiferent de partidul pe care îl
reprezentau.
Ca mijloace pentru atingerea acestui scop esenţial, I. G. Duca susţinea 3 acţiuni: 1) prietenia strânsă cu
"marii aliaţi", alături de care România a luptat în război şi a căror victorie a permis desăvârşirea unităţii naţionale;
2) "menţinerea raporturilor de alianţă cu vecinii noştri care au aceleaşi interese ca şi noi de salvgardare a păcii pe
baza tratatelor în vigoare"; 3) "întreţinerea şi îmbunătăţirea relaţiilor cu toate ţările, cu statele neutre ca şi cu cele
care în timpul războiului ne-au fost inamice, pentru că noi nu suntem ghidaţi decât de un singur gând dominant,
acela al consolidării păcii mondiale".
Raporturile României cu "marii aliaţi" s-au îmbunătăţit permanent. În condiţiile rivalităţii între marile
puteri foste antantiste, I. G. Duca a acţionat pentru o apropiere între acestea, pentru reducerea tensiunilor existente.
Premierul Ionel Brătianu a avut un rol important în acest sens la Conferinţa de la Geneva din 1922. România nu
a luat partea unei puteri împotriva alteia, ci a acţionat pentru împăcarea lor. Delegaţia condusă de I. G. Duca la
Conferinţa de la Lausanne din 1923 a primit mulţumirile marilor puteri pentru rolul său de conciliator şi pentru
contribuţia sa la pacificarea Orientului european.
1. G. Duca ştia că ţara se confrunta cu mari dificultăţi economice, considerându-le însă fireşti şi generaleuropene, consecinţe ale războiului. Mai mult, în 1919 România a trebuit să ducă o nouă campanie, ocupând
Budapesta, pentru a-şi apăra unitatea. Alte dificultăţi economice au rezultat din unificarea celor 4 regiuni cu
sisteme monetare diferite. Totuşi, România a reuşit să-şi achite o mare parte a obligaţiilor tinanciare, întărind
credibilitatea tării în fata
democratiilor
occidentale 19 •
'
'
I. G. Duca dorea relaţii bune cu Italia, bazate pe comunitatea de rasă şi pe alăturarea celor două ţări în
momentele dificile din trecut. Relaţiile speciale cu Franţa au tost îndelung aclamate de Parlamentul român. Bunele
relaţii cu Anglia se bazau pc încrederea reciprocă şi pe obiectivul de menţinere a păcii. Raporturile românobelgiene erau excelente. Relaţiile cu Japonia erau bune, aşteptându-se vizita prinţului Kuny. Relaţiile
guvernamentale cu SUA erau bune; în SUA s-a desfăşurat mai ales în 1923, o campanie de denigrare a României,
despre care I. G. Duca spunea că a eşuat. Cu Portugalia, relaţiile aveau la bază comunitatea de origine latină.
~
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Ibidem

18

l.G. Duca, La politique exterieure de la Romfll1ie, Bucureşti, 1924, p. l-22.

19

Ibidem
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O mare importanţă era acordată raporturilor cu statele vecine "care au aceleaşi interese ca noi de a menţine
tratatele existente": Polonia şi ţările componente ale Micii Antante. I.G. Duca aprecia că între România şi Polonia
era cea mai cordială şi sinceră prietenie posibilă între două state. "Conştiinţa comunităţii absolute a intereselor
care ne leagă'· a pătruns adânc în to~te straturile sociale din cele două ţări. Din acest motiv. în timpul vizitei lor la
Varşovia în 1923, regele Ferdinand şi regina Maria au tost primiţi călduros atât la nivel oficial, cât şi de populaţia
poloneză.

Coeziunea Micii Antante era afinnată de conferinţele periodice frecvente, la care s-a constatat "comunitatea
de vederi în toate problemele". Mica Antantă se dorea "un nucleu al solidarităţii, ordinii şi păcii în centrul
Europei''. Duca sublinia importanţa crescândă a politicii Micii Înţelegeri de menţinere a păcii, mai ales în condiţiile
tensiunilor dintre marile puteri. El susţinea ideea că Mica Înţelegere nu era doar o "combinaţie de puteri cu
interese limitate", ci un factor care are importanţa sa în mecanismul Noii Europe". În ciuda alianţei lor politice,
relaţiile economice dintre România şi Cehoslovacia erau nesatisfăcătoare. Schimburile economice au scăzut în
anii 1922-1924 din cauza situaţiei valutare, în care coroana cehoslovacă a crescut iar leul a scăzut. LG. Duca şi
Beneş au hotărât intensificarea raporturilor intelectuale prin vizite reciproce ale profesorilor şi studenţilor, cicluri
de conferinţe, expoziţii ale românilor în Cehoslovacia şi ale cchoslovacilor în România.
Relaţiile româno-iugoslavc s-au îmbunătăţit, datorită rezolvării definitive de către I.G.Duca a problemei
Banatului, în ciuda opoziţiei lui Al. Vaida Voevod. I.G. Duca a reglementat problema tron ti erei, dar şi a chestiunilor
adiacente privind proprietăţile, şcolile şi bisericile din Banatul românesc şi sârbesc. Această politică a întrunit
adeziunea majorităţii parlamentare (a PNL), dar a cunoscut şi criticile opoziţiei (Al. Vaida-Vocvod ··· PNR).
I.G. Duca sublinia că, prin alianţele sale cu Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, România apărea ca "o ţară având
toate frontierele apărate" .
România avea cu statele neutre în Primul Război Mondial "raporturi mulţumitoare". El menţiona în special
relaţiile cu Spania, stimulate de originea lor latină şi de invitaţia făcută de regele Spaniei către regele Ferdinand şi
regma Maria de a întreprinde o vizită la Madrid. Relaţiile cu Grecia erau importante în perspectiva interesului
României de a menţine echilibrul în Balcani. Şi în acest sens, I.G. Duca susţinea respectarea "directivei
fundamentale" a politicii externe româneşti de neamestec în problemele interne ale altui stat, concomitent
neadmiţând nici un amestec în problemele interne ale României din partea altui stat. El dorea relaţii bune cu ţările
baltice, deşi România nu avea ambasade în acele state din cauza cheltuielilor prea mari pe care le-ar ti implicat.
Ambasadorul României la Stockholm se ocupa şi de relaţiile cu Finlanda, iar cel de la Varşovia avea competenţe
şi pentru Estonia şi Letonia. Observăm că nu erau pomenite relaţiile cu Lituania. Din motive de austeritate
economică, I.G. Duca a desfiinţat mai multe legaţii (între care pe cea din Helsinki în 1922). Totuşi, a făcut efortul
înfiinţării unei legaţii la Tirana, care întârzia însă şi a primit vizita ministrului de externe al Albaniei în 1923.
Cu statele foste inamice, România dorea relaţii bune, cu singura condiţie de a respecta tratatele existente.
Între 1918-1922 raporturile româna-bulgare erau aproape inexistente, dar I.G. Duca le-a dezvoltat. El dorea rdaţii
de bună vecinătate câtă vreme Bulgaria respecta tratatele şi nu ameninţa pacea în Balcani. A tost numită o comisie
care să caute soluţii pentru problemele legate de aplicarea tratatelor. Cu Ungaria, la fel, România dorea "relaţii de
bună vecinătate, dar cu dubla şi expresa condiţie ca Ungaria să respecte tratatele existente şi să nu alimenteze o
acţiune iredentistă în interiorul statului nostru". România şi aliaţii săi din Mica Înţelegere au făcut sacrificii
economice în problema împrumutului ungar, pentru a contribui la consolidarea economică a zonei şi la menţinerea
păcii. Au demarat negocieri în vederea rezolvării problemelor privind datoriile şi creanţele între cele două ţări.
Turcia a reluat relaţiile diplomatice cu România în 1923 şi cele 2 ţări au semnat Tratatul de la Lausanne. Relaţiile
politice şi economice bilaterale erau de prietenie, cordialitate şi încredere reciprocă, având interese similare la
Marea Neagră şi Strâmtori. Relaţiile cu Austria erau pe deplin satisfăcătoare,· ilustrate şi de vizita cancelarului
Seipel la Bucureşti. O comisie urma să licbideze problemele de aplicare a tratatelor. Relaţiile româno-gennane
20
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erau dominate de problema reparaţiilor. România a respins cota stabilită la Spaa ca pe o nedreptate. Plata reparaţiilor
germane a fost întreruptă de criza Ruhrului.
Rusia era singura putere cu care România nu avea relaţii normale. I. G. Duca dorea reluarea relaţiilor
diplomatice, fapt dovedit de poziţia sa la Conferinţele de la Geneva, Lausanne, la semnarea Convenţiei pentru
evitarea conflictelor pe Nistru, la negocierile comerciale de la Tiraspol şi Odesa, la Conferinţa de la Viena. Dar
Rusia nu recunoştea bazele "impuse de necesităţile securităţii şi integrităţii statului nostru". Concepţiile de politică
internă ale celor două state erau de asemenea un obstacol major în relaţiile bilaterale.
1. G. Duca şi Brătianu au efectuat o vizită la Vatican, unde papa a cerut încheierea Concoratului. Guvernul
a început aceste negocieri şi spera să le finalizeze cu succes (ceea ce însă nu a reuşit n.n.) 21 . Obiectivele Ligii
Naţiunilor de menţinere a tratatelor existente şi de consolidare a păcii cadrau cu obiectivele fundamentale ale
politicii externe române~ti, motiv pentru care România susţinea această instituţie. Dar minorităţile se plângeau la
Liga Naţiunilor împotriva României. Statul român a căutat să convingă Liga Naţiunilor şi opinia publică mondială
că a aplicat o politică liberală faţă de minorităţi, chiar dacă resentimentele erau fireşti la schimbarea de stăpânire.
Realizând u operă de consolidare naţională, statul român a asigurat drepturi largi minorităţilor ce reprezentau
4 milioane din populaţia totală de 18 milioane de locuitori. Concepţia statului român era că minorităţile aveau nu
numai drepturi. ci şi obligaţii. Această concepţie era împărtăşită de Liga Naţiunilor, care a votat în 1922 un text
conscmnând obligaţia minorităţilor de a fi "cetăţeni loiali" statului de care aparţineau. În problema "optanţilor
ungun··, România a susţinut la Liga Naţiunilor că reforma agrară a fost făcută din raţiuni sociale, nu de persecuţie
etn1~.-a. În aplauzele unanime ale Parlamentului, I.G. Duca exprima suportul României pentru dezvoltarea Ligii
Naţiunilor.

Concluzia sa era că România nu era izolată, deoarece avea alianţe cu statele vecine care îi garantau toate
frontierele, avea relaţii strânse de prietenie cu "marii aliaţi", a iniţiat negocieri cu Austria, Bulgaria, Rusia, Ungaria,
Vat1can, căutând să soluţioneze toate problemele. Într-adevăr, România se confrunta cu dificultăţi numeroase, ca
întreaga Europă de altfel, derivate din consecinţele războiului. În mijlocul acestor dificultăţi România se prezenta
ca un "faL:tor de ordine, de pace şi de solidaritate"22 .
Discursul lui I.G. Duca era apologetic, optimist, supraevaluând realizările politicii externe româneşti, trecând
sub tăcere riscurile şi neîmplinirile. Este firesc pentru un om politic at1at la putere, care răspundea atacurilor
opoziţiei, care îl acuzau de aşa-zisa izolare a României. Şi este firesc într-o epocă în care întreaga Europă trăia
"iluzia păcii". În plus, concepţia sa era împărtăşită în general de clasa politică românească.
Vi:iunea lui L G. Duca avea în centru statul naţional român, apărarea integrităţii sale teritoriale prin
alianţele cu Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, prin prietenia cu marile puteri occidentale.· El susţinea deplina
suveranitate naţională, ncamestecul în problemele internet respingând tendinţa minorităţilor de a eluda această
suveranitate şi de a o submina cu ajutorul statelor iredentiste. În acelaşi timp, respecta drepturile minorităţilor şi
accepta discutarea problemelor lor în faţa instanţelor internaţionale (Liga Naţiunilor). I.G. Duca nu a luat în
discuţie ideea de uniune europeană în 1924, deoarece această idee nu era dezbătută de guverne pe plan internaţional
în acel moment. Ideea avea adepţi în rândul oamenilor politici, dar nu fusese încă ridicată nicăieri în lume la rang
de politică de stat.
După numai 6 ani însă, când Proiectul Briand lansează această idee la nivelul marii diplomaţii europene,
I. G. Duca se numără printre susţinătorii săi, fără a-şi modifica ansamblul concepţiei sale anterioare. El susţinea
ideea de unificare europeană ca o continuare a direcţiilor majore ale doctrinei sale din 1924. În opoziţie tiind,
liderul PNL avea aceeaşi orientare de politică externă ca şi guvernul PNŢ.!n 1930, /. G. Duca credea în "Statele
Unite ale Europei", într-o "federalizare" paneuropeană. El dorea ca statele naţionale create în 1918, păstrându-şi
suveranitatea şi integritatea, să se integreze în "Statele Unite ale Europei", "un fel de suprastat" de tip "federal".

~~
~~
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Acest "suprastat" urma să dispună de instituţii supranaţionale, precum "guvernul federal" şi "parlamentul federal",
înfăptuindu-se o integrare politică şi economică. I.G. Duca nu explica clar raportul dintre suveranitatea statelor
naţionale şi "suprastatul" "federal" paneuropean. Sugera însă, desigur, o limitare a suveranităţii naţionale în
integrarea europeană şi îngheţarea graniţelor din 1918. Iată deci că, ideea statului naţional şi politica externă
susţinută de 1. G. Duca îl conduceau spre ideea de uniune europeană.
De altfel, în Programul adoptat la faimosul Congres al PNL din mai 1930, acest partid, acum în opoziţie,
a confirmat promovarea aceleiaşi politici externe tradiţionale, în cadrul căreia a inclus şi ideea integrării europene.
Obiectivul fundamental era apărarea securităţii statului naţional, adică "o politică de pace, cu apărarea hotărâtă a
drepturilor neamului, a suveranităţii naţionale şi a integrităţii teritoriului nostru". iar "intangibilitatea tratatelor de
pace este şi trebuie să rămână la baza politicii noastre externe". Mijloacele erau aceleaşi: "întărirea sistemului
nostru de ahanţe şi strângerea unor legături cât mai prieteneşti cu toate ţările, îndeosebi cu cele alături de care am
înfăptuit unitatea noastră naţională", deci "marii aliaţi", Mica Înţelegere şi Polonia. În acest context îşi tăcea loc
ideea integrării europene, În cadrul Societăţii Naţiunilor, în scopul menţinerii păcii şi al dezvoltării economice.
Se preconiza combaterea comunismului ca pericol intern şi extern la adresa statului naţional. Politica externă a
României transcende interesele statului naţional, servindu-le "şi pe cele permanente ale comunităţii internaţionale,
îndeplinind menirea ei firească de factor de ordine, de progres şi de civilizaţie în această parte a lumii" 23 .
Orientarea României în timpul celui de-al doilea guvern Averescu (1926-1927), exprimând doctrina
Partidului Poporului, se înscria pe aceleaşi coordonate fundamentale, dar tiind nuanţată de relaţiile speciale cu
Italia. Ministrul Afacerilor Străine era Mitilineu. În Mesajul Tronului la deschiderea Parlamentului, din
14 noiembrie 1926, regele Ferdinand reitera obiectivele şi continuitatea politicii externe: "România îşi păstrează
neschimbată linia sa de conduită în politica externă, călăuzită tiind de ideea păcii cu respectul tratatelor şi cu
menţinerea neştirbită a ordinii internaţionale" 24 • În acest sens, în 1926 România a reînnoit tratatele de alianţă cu
Polonia şi cele din cadrul Micii Înţelegeri şi a semnat un tratat şi o convenţie de arbitraj, cu Franţa, marea noastră
prietenă din toate vremurile". Susţinerea acordată Ligii Naţiunilor a tost răsplătită cu alegerea României ca membră
a Consiliului Societăţii Naţiunilor pentru o perioadă de trei ani ( 1926-1929). O mare atenţie se acorda încheierii
,,pactului de amiciţie" cu Italia, pact urmărind aceleaşi obiective fundamentale ale politicii externe româneşti.
Această amiciţie cu Italia a fost accentuată de vizita ASR Ducele de Spoletto însoţit de mareşalul Badoglio, la
Bucureşti. Marea Britanie "a găsit prilejul de a arăta României o consideraţiune care ne onorează". Regele Ferdinand
aprecia "deci cu satisfacţiune că raporturile noastre cu toate statele sunt din cele mai bune, iar îndeosebi cu cele
vecine devin tot mai mulţumitoare". Vizita reginei Maria în SUA era considerată una de promovare a imaginii
ţării în rândul opiniei publice americane. Apoi, regele vorbea de reglementarea relaţiilor dintre culte, dar nu
menţiona problema Concordatului cu VaticanuJ2 5•
Răspunsul Senatului, dominat de o majoritate a Partidului Poporului, la mes~jul Tronului, acorda o deosebită
importanţă vizitei reginei Maria în SUA. Vizita era apreciată ca una de promovare a imaginii ţării, spectaculoasă,
plină de succes, cu impact asupra opiniei publice americane. Vizita era considerată ca o manifestare a prieteniei
cu SUA, prezentată ca model de democraţie şi progres pentru lumea întreagă. Apoi, Senatul sublinia continuitatea
obiectivelor şi orientării politicii externe româneşti. Consolidarea Micii Înţelegeri era încadrată în spiritul
Acordurilor de la Locarno. Reînnoirea Tratatului cu Polonia era promovată în scopul menţinerii păcii. Senatul
acorda importanţă alegerii României pentru trei ani în Consiliul Societăţii Naţiunilor şi susţinerii acordate de
către Marea Britanie cu acest pril~j. Prietenia cu Franţa era prezentată într-o manieră prin excelenţă sentimentală
exprimând şi recunoştinţa românilor pentru sprijinul acordat de Franţa de-a lungul istoriei. O atenţie deosebită se
acorda recentului tratat româna-italian, subliniindu-se "primirea călduroasă ce s-a tăcut în Italia" premierului

n Progr11mu/ Ptutidului NR,tion11/ Liber11/, în Viitorul, 6 mai 1930; Ioan Scurtu, op. cit., p. 378-381.
' 4 Dezb11teri/e Senatului, în "Monitorul Oficial", 17 noiembrie 1926, p. 1.
1
' Ibidem.
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Mussolini, atinnarea "legăturilor tradiţionale" cu Italia, bazate pe "atinitatea de sânge" şi pe
"admiraţiunea noastră pentru o naţiune precursoare a poporului nostru în opera de unificare naţională". Tratatul
încheiat era consacrarea fonnală a "amici ţi ei tradiţionale" româna-italiene. Vizita în România a ducelui de Spoletto
şi a mareşalului Badoglio era văzută ca o expresie a bunelor relaţii între cele două annate. România ducea o
politică de pace şi bună vecinătate, pentru a putea înfăptui consolidarea internă a statului naţional. Un element în
acest sens era şi stabilirea prin lege a raporturilor dintre cultele minorităţilor şi stat2 6 .
Aceste idei au fost susţinute practic de toţi deputaţii şi senatorii care au luat cuvântul la dezbaterea Mesajului
Tronului în Parlament. Senatorul averescan I.G. Stoian atinna "acordul unanim ce exista în ceea ce priveşte
politi<.:a noastră externă, care se unnăreşte cu atâta chibzuinţă de către toţi oamenii de stat care s-au perindat la
cârma ţării de la război încoace. Politica noastră externă, putem spune cu mândrie că nu cunoaşte partid politic,
politi<.:a noastră externă este una şi aceeaşi pentru toată lumea, pentru Partidul Poporului ca şi pentru PNL, ca şi
pentru oricare altă tonnaţiune care a fost la guvern sau care va putea veni la guvern". Senatorul sublinia că
premierul Averescu a fost cel care a semnat toate tratatele de alianţă ale României, tie în prima guvernare (cele <.:u
Pol om a ~i Mica Înţelegere în 1921) tie în a doua guvernare (cu Franţa şi <.:u Italia în 1926). El insista asupra
intereselor economice care stăteau la baza relaţiilor româna-italiene: România să exporte grâu şi petrol în Italia şi
să importe produse industriale din Italia. Declaraţia spectaculoasă a şefului Marelui Stat Major al armatei italiene,
mareşalul Ihlnglio, făcută la Chişinău, că va lupta pentru a apăra "Basarabia românească" a produs impresie în
România~~ a trezit reacţia ostilă a Rusiei. România spera în sprijinul Italiei în faţa Rusiei, considerată drept cea
mai mare ameninţare pentru integritatea statului naţional. Totuşi, tratatul româno-italian a fost mult criticat de o
parte a presei româneşti, care îl acuza de ineticienţă27 .
În aplauzele Parlamentului, senatorul PNL Ion Nistor (marele istoric) susţinea concepţia generală în epocă
p1ivind suveranitatea statului naţional. Întrucât rabinul Tzirelsoh: : criticat excesiv o pretinsă politică antisemită
a statului român în 1926, Ion Nistor sublinia că "ţara aceasta este înamte de toate o ţară românească şi că românii,
care constituie majoritatea covârşitoare a cetăţenilor, formează elementul alcătuitor de stat şi că prin unnare
cuvântul lor trebuie să tie hotărâtor în toate treburile publice". Minorităţile aveau drepturi garantate, dar trebuiau
să respecte suveranitatea României şi "inalterabilul ei caracter naţional unitar". Vizita reginei Maria în SUA era
memtă să schimbe imaginea negativă a României creată în opinia publică americană de propaganda antiromânească.
Ion Ni stor susţinea că statul român şi-a desăvârşit uniJatea naţională, motiv pentru care scopul politicii externe era
apărarea acestei unităţi, iar mijloacele erau alianţele cu marile puteri foste aliate în război şi cu micile state
naţiOnale nou-create. El aproba tratatul cu Italia în speranţa ratificării recunoaşterii unirii Basarabiei cu Româma.
Sublinia continuitatea politicii externe a guvernului Averescu faţă de cea a guvernului Brătianu (cu I.G. Duca la
externe). Senatorul PNL atrăgea atenţia asupra necesităţii încheierii Concordatului cu Papa, care nu era pamenit
nici în Mesaj, nici în Răspuns 28 .
Senatorul PNŢ, Vladimir Ghidionescu, a susţinut că era firească şi în afară de orice discuţie continuitatea
politicii externe româneşti într-un mod "oarecum automatic" indiferent de partidul at1at la putere. În relaţiile
româna-italiene el considera manifestările de simpatie doar o chestiune sentimentală, câtă vreme Italia nu ratiticase
unirea Basarabiei 29 .
At1at în opoziţie în 1926, dar ajungând la guvernare după doar doi ani, PNŢ avea aceeaşi orientare de
politică externă. Programul PNŢ din octombrie 1926, adoptat chiar la constituirea sa, prevedea fără echivoc că
"politica externă a partidului se va întemeia în primul rând pe menţinerea şi consolidarea raporturilor celor mai
strânse cu aliaţii alături de care am luptat în decursul războiului", apoi "o politică a păcii întemeiată pe menţinerea
Averescu de

~o
~7
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
lb1dem,

către

"Monitorul Oficial", 4 decembrie 1926, p. 27-28.
p. 32-38.
p. 3!!-39.
p. 57.
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şi executarea cinstită şi loială a tratatelor'',

apoi "legături de bună vecinătate", apoi consolidarea Societăţii Naţiunilor
pentru a o face capabilă să apere pacea şi tratatele. Un element semnificativ era demersul "pentru a se relua
raporturile normale cu Rusia, în primul rând pe temeiul recunoaşterii necondiţionate a Basarabiei"-;0
Se pune problema în ce măsură aceste programe şi idei de politică externă ale guvernelor, parlamentelor,
partidelor de guvemământ, monarhiei etc. au devenit efectiv o realitate? În ce măsură, de pildă viziunea ministrului
de externe/. G. Duca din 1924 se regăseşte în realitatea relaţiilor internaţionale şi era eficace? Mai întâi, percepţia
factorilor de răspundere şi a opiniei publice din România asupra valorii relaţiilor cu Franţa era sentimentală şi
exagerată. Dar interesul politic real al Franţei pentru România era mult mai scăzut. Nae Ionescu a denumit acest
tip de relaţie, drept "o legătură de dragoste unilaterală" 31 • Franţa căuta un sistem de alianţe în Europa de Est pentru
a încercui Germania revanşardă. Cum Rusia ţaristă fusese înlocuită de o Rusie Sovietică ostilă capitalismului,
Franţa a căutat să o substituie prin alianţe încheiate cu statele mici succesorale ale Austro-Ungariei. În timp ce
fat.-, !L' Polonia şi Cehoslovacia Franţa îşi lua angajamente reale de asistenţă mutuală împotriva Germaniei (Tratatele
Jm 1 ·;2)), Franţa oferea României un tratat mult mai ineficace, amânat mereu până în 1926. Acest tratat nu obliga
deloc Franţa să ia armele pentru integritatea teritorială a României în cazul unei agresiuni. Tratatul prevedea
menţinerea statu-quo-ului, comunitatea de interese şi consultări reciproce, dar nu ajutor militar. Contrar interpretării
îndeobşte acceptate, acest tratat nu era unul de alianţă, ci doar unul de prietenie, de neagresiune şi de consultări,
copiind Pactul SN, după cum aprecia însuşi Titulescu după ce nu mai era la putere. Guvernul român a fost dezamăgit
de acest dezinteres tl:ancez pentru o alianţă militară cu România, dar acest fapt nu a fost re!inut în conştiinţa
publică românească. Dezinteresul francez era cauzat şi de faptul că armata română nu era considerată capabilă de
o campanie militară serioasă împotriva Germanieil2•
Celălalt "mare aliat", Marea Britanie, nu a încheiat cu România nici un tratat politic (în afara celor de
pace), nici o alianţă. Anglia nu a avut o strategie bine definită în Europa Centrală şi a evitat orice angajament
privind graniţele din această zonă, tiind de acord cu revizuirea lor pe cale paşnică. În plus, Anglia nu dorea să
cultive relaţiile politice cu România, pe care o considera total în orbita franceză. Relaţiile economice românoengleze erau mult mai dezvoltate, dar comparativ cu interesele mondiale ale Marii Britanii, importanţa lor era
modestă 3 '.

Italia. fost "mare aliat" în război, era acum o putere revizionistă. Tratatul româna-italian din 1926 urma
exemplul celui româno-trancez, dar avea o eficacitate şi mai redusă. Politica revizionistă a Italiei şi relaţiile sale
speciale cu Ungaria au golit de conţinut acest tratatl 4•
Principala ameninţare la adresa statului naţional român era Rusia Sovietică, o mare putere care nu a avut
relaţii diplomatice. cu România între 1918-1934, şi care nu i-a recunoscut niciodată integritatea teritorială. Din
cauză că Rusia nu era dispusă să recunoască unirea Basarabiei cu România, toate negocierile româno-ruse au
eşuat, în ciuda dorinţei românilor de a relua relaţiile diplomatice. Protocolul de la Moscova ( 1929) nu a dus la
normalizarea relaţiilor bilateralc-1;.
Deşi relaţiile economice româna-germane erau dezvoltate, relaţiile politice erau modeste. România era un
stâlp al sistemului de securitate colectivă în Europa Centrală, patronat de Franţa, căruia Germania i se opunea. De
aceea România şi Germania se at1au în tabere diferite, deşi nici una nu avea în mod direct interese fundamental
opuse celeilalte. România nu a ştiut să stabilească relaţii mai strânse cu Germania în propriul interes. Germania
10
11
12

11
14

H

Programul Partidului Na,lional Tiirinesc, în "Aurora", 13 octombrie 1926; Ioan Scurtu, op.cit., p. 326.
Nae Ionescu, RoZII vânturilor, Chişinău, 1993, p. 80-83.
Vi ori ca Moisiuc. Premisele izolării politice a României, Bucureşti, 1991, p. 250-268; Nicolae Titulescu, Politica externă a României;
Bucureşti, 1994, p. 152-171; Keith Hitchins, op.cit., p. 455-456; Constantin Iordan Sima, Despre negocierile privind i'ncheieren
nlian,lei fi"anco-române (10 iunie 1926) în "Revista de istorie", 29/2, 1976, p. 223-231.
Valeriu Florin Dobrinescu, Rela,tii româno-engleze (1914-1933), laşi, 1986, p. 83-148; Keith Hitchins. op.cit., p. 456.
Tratatul dintre Italia şi România ( 17 septembrie 1926), în Ioan Scurtu, op.cil., p. 500-50 l.
V. Moisiuc, op.cit., p. 234-250, 304; K. Hitchins, op.cit., p. 463; Florin Constantiniu, O istorie sinwii apoporului român, Bucureşti,
1997, p. 352-354.
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nu avea de revendicat teritorii de la România (ca de la Franţa, Polonia, Cehoslovacia), dar îşi stabilea politica în
raport cu relaţiile sale cu Rusia.
Relaţiile române-americane erau secundare datorită izolaţionismului SUA. SUA şi-au subordonat relaţiile
cu România celor cu Rusia, motiv pentru care nu au recunoscut unirea Basarabiei, decât indirect, prin cota de
emigrare ( 1933 ). Din acelaşi motiv nici Japonia nu a recunoscut unirea Basarabiei. Politica României faţă de SUA
era doar de promovare a imaginii şi de atragere de capital36 .
Alianţa româno-polonă (1921) avea în vedere o apărare militară comună în faţa unui atac sovietic, apărarea
securităţii graniţelor lor cu URSS. Era o alianţă eficace, dar limitată la acest obiectiv. Tratatul de garanţie din 1926
era erga omnes pe hârtie, dar interpretarea acceptată şi Convenţia militară îl limitau tot la ameninţarea rusă.
Polonia nu voia să ajute România împotriva Ungariei ci dimpotrivă, nu ratiticase Tratatul de la Trianon şi avea
relaţii bune cu Ungaria, îndreptate şi împotriva Cehoslovaciei. Prin tratatele încheiate, România nu se obliga să
ajute militar nici Polonia, nici Cehoslovacia, nici Franţa împotriva Germaniei. Cehoslovacia, aliata României
contra Ungariei, era în conflict cu Polonia pentru regiunea Teschen 37 .
Mica Înţelegere cuprindea tratatele bilaterale de alianţă ale României cu Cehoslovacia şi Iugoslavia pent1u
apărarea securităţii lor în faţa revizionismului Ungariei. Alianţa româno-iugoslavă era mai largă, prevăzând şi
apărarea în faţa revizionismului Bulgariei. Tensiunile polono-cehoslovace au împiedicat realizarea alianţei celor
5 state central-europene, preconizată de Take Ionescu, precum şi atragerea Poloniei în Mica Înţelegere. Departe
de a ti o alianţă erga omnes, Mica Antantă nu oferea garanţii de securitate României contra URSS, nici Cehoslovaciei
contra Germaniei sau Poloniei, nici Iugoslaviei contra Italiei. Pentru România exista însă riscul să tie atrasă într-un
eventual cont1ict cu mari puteri precum Germania sau Italia, aliate cu Ungaria contra Cehoslovaciei sau 1ugoslaviei,
în virtutea alianţei româno-cehoslovaco-iugoslave contra Ungariei. Dar Cehoslovacia şi Iugoslavia au repetat
mereu că nu sprijină România în faţa unei agresiuni ruse-18 . Eliza Campus, cel mai avizat specialist român în
problematica Micii Înţelegeri, consideră, în lucrările sale cele mai recente, că această organizaţie a fost ,,un viguros
organism federal", şi "o realizare de durată a ideii federale"w. Considerăm însă că este inadecvată aplicarea
conceptului de "federal" la Mica Înţelegere, că acest concept nu acoperă o realitate în acest caz. Conceptul de
"l(xkrH]'· presupune o integrare strânsă, cu transfer de suveranitate la nivelul unor instituţii "federale" de tipul
,.gt: · :1 federal", "parlament federal'', "curte federală", creându-se un stat federal sau cel puţin o confederaţie de
state. Dar Mica Înţelegere nu a avut astfel de instituţii niciodată, iar în deceniul al treilea s-a limitat la conferinţele
anuale ale miniştrilor de externe, care erau instituţii interguvernamentale, nu supranaţionale, nici federale. Statele
Micii Înţelegeri erau egale, independente şi suverane, nu au efectuat nici un transfer de suveranitate către instituţii
federale şi nu au alcătuit împreună o confederaţie de state, nici un stat federal.
Pe de altă parte, doctrinarul paneuropenist R. Coudenhove-Kalergi a considerat în 1924 că Mica Înţelegere ar
li putut deveni un nucleu al unei eventuale Pan-Europe federale 40 • Paneuropenistul român Octavian Tăslăuanu a
criticat în 1924 Mica Înţelegere pentru faptul că se limita la o politică defensivă, conservatoare. El propunea Micii
Antante să iniţieze o integrare central-europeană şi paneuropeană, pentru a crea o confederaţie sub forma "Statelor
Unite ale Orientului'' (Europei Orientale de fapt) şi a "Statelor Unite ale Europei" 41 . În 1930, guvernul Maniu a
încercat efectiv o integrare central-europeană şi paneuropeană în jurul Micii Înţelegeri. Totodată, la Conferinţa de la
Strebske Pleso (iunie 1930) s-a hotărât o integrare mai strânsă între cele trei state, pentru a se "aplica Proiectul Briand
de Uniune Europeană mai întâi în sânul Micii Înţelegeri", după cum se exprima Ion Mihalache42 •
36
37

18
JY
40
41

·~

Ion Stanciu./n umbra Europei. Rela,tiile României cu SUA (1919-1939), Bucureşti, 1996, passim.
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Societatea Naţiunilor a fost în general supraestimată de oamenii politici români. În realitate, aceasta a fost
doar un for cu autoritate moral-teoretică şi nu putea răspunde trebuinţei de securitate ale României. Liga Naţiunilor
a oferit însă o tribună de exprimare statelor mici, dar şi minorităţilor naţionale, prilejuind retlecţii asupra raportului
dintre o orcranizatie
internatională şi suveranitatea natională. Societatea Natiunilor a rămas o organizatie
o
'
interguvernamentală cu caracter preponderent european în care marile puteri occidentale au avut un rol proeminent'.
România ar fi dorit o instituţie mai eficace în vederea asigurării integrităţii sale. În 1919-1920, proiectul românesc
elaborat de D. Negulescu propunea o fonnulă mai îndrăzneaţă de Societate a Naţiunilor dis punând de o ConstituţiA:
mondială, un Parlament mondial şi o Curte Internaţională cu jurisdicţie obligatorie, ajungându-se la limitarea
suveranităţii naţionale. La 14 august 1920, ministrul de externe Take Ionescu explica în plenul Senatului că, prin
44
Licra
Natiunilor
omenirea merge spre o oarecare restrângere a suveranitătii
oricărui stat, în folosul general" .
o
,
' "
'
Comparativ, manifestul PNL către alegători din octombrie 1919 atinna că Societatea Naţiunilor trebuie să
ţină seama "şi de legitima voinţă a românilor de a-şi păstra neştirbită suveranitatea statului". În cursul unei vizite
la Liga Naţiunilor, în mai 1924, regele Ferdinand a declarat că poporul român susţine activitatea acestui t()r în
scopul consolidării unită~i sale naţionale. La 30 septembrie 1921, România (prin C. Dissescu) a propus unificarea
m01redelor naţionale ale statelor membre şi înlesnirea schimburilor financiare dintre ele.
O tentativă defectuoasă de eficientizare a Ligii Naţiunilor, prin proiectul Tratatului General de Garanţie
Mutuală, a fost criticată de România. I.G. Duca a declarat atunci că era nevoie mai întâi de garanţii eticacc de
secuntate şi abia apoi i se putea cere statUlui să se dezarmeze. El observa apoi că, dacă unul dintre membrii
permanenţi ai Consiliului Societăţii Naţiunilor denunţă tratatul, acesta devine nul, iar statele mici rămân singure
în faţa agresiunii unei mari puteri. În schimb, proiectul Protocolului de la Geneva din 1924 a fost aprobat de statul
român care, prin I.G. Duca a propus şi câteva soluţii practice. Astfel, el a propus ca până la acceptarea generală a
Protocolului, statele să încheie acorduri regionale de securitate ca cele ale României cu Cehoslovacia, Iugoslavia
şi Polonia. Apoi, el a declarat că România era gata să încheie pacte de neagresiune cu toţi vecinii (inclusiv cu
Rusia), inserând în cuprinsul lor respectarea principiilor suveranităţii, integrităţii şi egalităţii statelm·45 . Nici unul
dintre aceste proiecte, eşuate în 1924, nu mergea până la limitarea suveranităţii naţionale şi nici până la crearea
de organisme supranaţionale.
,
În privinţa raportului dintre naţional şi internaţional, se vehiculau în epocă două teze. O teză susjlnea
impunerea dreptului internaţional şi abolirea totală a suveranităţii naţionale în favoarea Ligii Naţiunilor, cealaltă
teză contesta existenţa dreptului internaţional şi exagera imperativul suveranităţii naţionale. Diplomaţia românească
a a1monizat cele două teze, promovând o concepţie potrivit căreia suveranitatea era deplină în politica internă,
dar era o suveranitate limitată în plan extern, presupunea "o voinţă care se auto limitează în virtutea propriei sale
independenţe" şi era grevată de o servitute în favoarea păcii. România a respins ideea unor organizaţii s11prastatale,
susţinând că nu este admisibil ca unui stat suveran să i se impună decizii fără consimţământul său. Când s-a
discutat Statutul Curţii Pennanente de Justiţie Internaţionale de la Haga, delegatul României, D. Negulescu a
susţinut că nu va putea fi adus în faţa acestei instanţe nici un litigiu care ţine de drepturile suverane interne ale
statului, legislaţia sa, refonnele aplicate, căile de comunicaţie. De asemenea, România respingea ideea de a se
crea "uniuni economice suprastatale"46 •
O modalitate de limitare a suveranităţii naţionale a statelor central-europene şi de amestec în afacerile lor
interne a tost sistemul internaţional de ocrotire a minorităţilor naţionale prin Tratatul Minorităţilor şi Liga Naţiunilor.
România s-a conformat acestui sistem, acceptând dezbaterea în faţa forllrilor imemaţionale a problemei
minorităţilor (inclusiv chestiunea optanţilor). Titulescu atrăgea atenţia că statul naţional are obligaţia de a ocroti
t

•

,

Mihai Iacobescu, România fi Societatea Naţiunilor ( 1919-1929), Bucureşti, 1988, p. 90.
Ibidem, p. Il O, 114.
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minorităţile,

dar nu trebuie să permită crearea unui "stat în statu. La 16 septembrie 1925 la Adunarea Ligii
Naţiunilor. ministrul de externe I.G. Duca declara că problema ocrotirii minorităţilor implică un angajament
bilateral: al guvernului de a ocroti minorităţile, dar şi al minorităţilor de a li loiale statului din care face parte. În
opinia sa, Consiliul Ligii Naţiunilor nu trebuia să admită ca problema minorităţilor să se transforme pentru stat
intr-o masă de obligaţii, iar pentru minorităţi într-un pretext de agitaţii interesate. I.G. Duca dorea ca toate statele
să-şi asume aceleaşt obligaţii, spunând că este de neconceput divizarea statelor în două categorii: ţări cu "suveramtate
absolută" care nu şi-au asumat nici un fel de obligaţii, şi ţări cu "suveranitate restrânsă'', cărora le-au fost impusc
obligaţii prea mari, care cresc mereu. Această concepţie despre suveranitate era generală în epoca interbelică. În
deceniul al patrulea. Mica Înţelegere şi Polonia nu au mai colaborat cu Liga Naţiunilor în problema ocrotirii
minorităţilor47 .

În concluzte, în documentele programatice ale partidelor politice guvernamentale, Guvemului, Monarhiei
şt Parlamentului, modul de tormulare a interesului naţional românesc a cunoscut o remarcabilă similitudine şi
continuitate, având în centru ideea de apărare a integrităţii şi suveranităţii statului naţional unitar român, prin
susţinerea unei alianţe şi prin integrarea în sistemul Ligii Naţiunilor. Aceasta a creat premise pentru ac<.:t:ptarca
Planului Bnand de uniune europeană cu menţinerea suveranităţii naţionale şi a sratus-quo-ului.

BETRACHTUNGEN BETREFFEND DER PROGRAMMATISCHEN URKUNDEN DER
RUMÂNISCHEN AUSSENPOLITIK IN DEM 3. JAHRZEHNTEN DES XX. JAHRHUNDERTS
(Zusammenfassung)

In den programmatischen Urkunden der Regierungsparteien, der Regierung, der Monarchic und des
Volksrats, der Ausdrucksart des rumănischen Nationalinteresses hat eine bemerkswerte Gleicbartigkeit und
Kontuităt gekannt, indem die Idee der Verteidigung der Suveranităt des rumănischcn Nationalstaats als Hauptidee
baben, durch die Fi:irderung eines Bundnes und durch der Eingliederung im Volkerbundssystem. Das hat
Voraussctzungen fi.ir die Annahme des Briandsplans der europăis<.:hen Union, mit der Wahrung nationalcr
Suveranităt und der vorhandenen Nationalgrănze, geschafft.

'

7

Ibidem, p. 195-214, 219.
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Opinia publică şi intrarea României
în
al doilea război mondial (22 iunie 1941)
Cornel JURJU

"Cred că nu este om care să nu lupte cu
toate sentimentele Jinpotril·a rJzboiului:
dar. tot aşa, nu cred sii fie l·Teunul t.·are
sii nu-i recunoască fatalitatea."
Emil Cioran
Multă vreme un

subiect intangibil pentru istoricii români, din raţiuni de ordin politic şi ideologic, chestiunea
participării României la războiul antisovietic a fost definitiv adjudecată cercetării istorice abia după momentul
revoluţiei române din 1989. Dezvoltate pe un spectru tematic în bună măsură variat, totuşi, preocupările istoriografiei
române din ultimii l Oani nu au "reţinut" decât tangenţial aspectul atitudinii publice faţă de război, deşi un el[ 1rt
de cunoaştere în acest plan ar putea aduce clariticări importante din perspectiva comportamentului individual şi
de grup etalat în timpul conflictului. La rândul său, o anumită percepţie a războiului îşi poate avea propriile
explicaţii, motiv pentru care vedem necesară o lărgire a analizei noastre spre alte câteva demente cu funcţii
conjuncturale sau cauzale substanţiale, precum cadrul evenimenţial premergător intrării României în război, modelul
educaţional interbelic sau rapturile teritoriale din 1940. Pentru a favoriza o cât mai bună înţelegere a problemei
cercetate, expunerea noastră îşi va asuma şi o deschidere spre domeniul psihologiei sociale, interesată, printre
altele, tocmai de elucidarea descriptivă sau cauzală, a trăsăturilor specitice comportamentului colectiv de masă.
De altfel, în măsura în care acceptăm că individul, alături de realitatea existenţei sale biologice, este şi o entitate
psihică cel puţin la fel de importantă, putem ti de acord că în studierea fenomenului istoric, care şi-a fixat atenţia
pe însăşi tiinţa umană, psihologia, în înţelesul său general, poate contribui cu resurse interpretati ve şi conceptuale
deloc neglijabile. Importanţa perspectivei psihologice în reconstituirea faptului istoric devine cu atât mai evidentă
în cazul unui război, acesta având statutul unui mediu existenţial atipic în care anumiţi parametri ai vieţii psihice
individuale sau colective suferă serioase redimensionări şi remodelări. Este şi motivul pentru care, între limitele
bibliogratiei consultate, vom căuta să extindem perimetrul explicativ, aferent fenomenelor sociale generate de
intrarea României în război, printr-un punct de vedere elaborat pe terenul psihologiei sociale şi care, după opinia
noastră, beneficiază de semnificative posibilităţi de aplicare în sfera cercetării istorice.

1. Evoluţia politică a României de la Pactul Ribbentrop- Molotov la intrarea Îll
(23 august 1939-22 iu11ie 1941)

război

Dramaticele pierderi teritoriale din anul 1940, care apoi au determinat în mod direct intrarea României în
război, au fost consecinţa aproape inevitabilă a bulversărilor la care, spre sfârşitul anilor '30, a fost supus sistemul
geopolitic european tixat după încheierea primului război mondial. România, este un fapt bine cunoscut, şi-a
întemeiat în perioada interbelică propria strategie de securitate pe sistemul alianţelor regionale, acestea având mai
mult statutul unor subansamble integrate într-un sistem al securităţii colective, patronat, la acea vreme, de Societatea
Naţiunilor. În acelaşi sens al prezervării integrităţii teritoriale, România a supralicitat în mod consecvent relaţiile
sale bilaterale cu Franţa şi Marea Britanie, chiar dacă cele două puteri s-au ferit sistematic de angll:iamente concrete
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în raporturile lor cu statul român. Susceptibil de a fi considerat exagerat, accentul pus pe factorul extern de
securitate şi-ar putea avea originile în slăbiciunile economice ale României, incapabilă să suporte din punct de
vedere financiar şi tehnologic un război maxima! pe trei fronturi: cu U.R.S.S., Ungaria şi Bulgaria. În a doua parte
a anilor '30, acest dezechilibru dintre aportul de securitate al factorului extern şi al celui intern a împins România
spre o situaţie gradual mai dificilă pe fundalul prăbuşirii autorităţii Societăţii Naţiunilor şi a disoluţiei alianţelor
regionale care a culminat în anii 1938-1939 prin dispariţia Micii Înţelegeri. Este un fapt cunoscut, de altfel, că
Mica Antantă şi-a încetat existenţa după ce Cehoslovacia, membru important al acestei aliaţe, a fost dezmcmbrată,
teritoriul său tiind împărţit, la sfârşitul lui 1938 şi începutul anului următor, între Germania şi Ungaria-.
Dar evenimentul decisiv care a paralizat sistemul de securitate românesc conceput în anii '20. s-a petrecut
la Moscova în noaptea de 23/24 august 1939, când ministrul de externe german, Ribbentrop, alături de comisarul
sovietic pentru afacerile externe, Viaceslav Molotov, au semnat celebrul pact de neagresiune germana-sovietic.
Tratat de neagresiune obişnuit, cel puţin prin partea sa publică, pactul Ribbentrop-Molotov era însoţit de un
protocol adiţional secret care "opera" o delimitare în sfere de influenţă a Europei de Răsărit. Interesele României
l:rau atinse în mod direct prin articolul trei al protocolului secret, unde era precizat interesul special pe care
U.R.S.S. îl are asupra Basarabiei, Germania exprimându-şi totalul dezinteres pentru "aceste regiuni". 1 Din acest
moment, în toamna lui 1939 şi prima parte a anului 1940, situaţia internaţională a României s-a agravat în mod.
accelerat prin dispariţia Poloniei, potenţial aliat într-un război împotriva U.R.S.S., şi apoi prin ocuparea Franţei şi
marginalizarea Marii Bntanii în raport cu problemele continentale, ca şi consecinţă a victoriei obţinute de Germania
în Vest. Evoluţia neaşteptată a ostilităţilor militare din occident, declanşate la 1O mai 1940, s-a concretizat. din
punctul de vedere al intereselor româneşti, printr-o anulare a efectelor garanţiilor de securitate oferite de anglofrancezi la 13 aprilie 1939, România "ratând" în acest fel şansa unui sprijin economica-militar consistent într-un
ipotetic război reg10nal. Profitând de vidul total de securitate în care România tocmai intrase, U.R.S.S., după ce la
1: martie încheiase pacea cu Finlanda, a relansat chestiunea diferendelor teritoriale. înaintând la Bucureşti pe
data de 26 iunie o notă ultimativă prin care solicita ca trupele române să tie retrase în cel mai scurt timp din
Basarabia şi nordului Bucovinei. Încercând să evite pericolul unui război pe trei fronturi, Uniunii Slwietice putândui-sc
adăuga Bulgaria şi Ungaria, autorităţile române, presate în acest sens şi de la Berlin, au fost nevoite să accepte
ultimatumul sovietic, trecând la evacuarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord.
Interesată, de oprirea "hemoragiei" cedărilor de teritorii, care putea afecta în continuare Transilvania şi
Dobrogea, în perioada imediat următoare crizei basarabene, diplomaţia română a depus eforturi susţinute pentru
o reconciliere oarecum "forţată" a raporturilor cu Germania, cât şi pentru o ''cicatrizare" a relaţiilor României cu
Uniunea Sovietică. Realizarea unor progrese semnificative în relaţiile cu cele două mari puteri era cu atât mai
importantă cu cât pretenţiile teritoriale maghiara-bulgare la adresa României erau în bună măsură întemeiate pe
sprijinul german, dar şi pc o posibilă acţiune militară a Uniunii Sovietic împotriva României, acţiune care rămânca
previZlhilă şi după evacuarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord. Cum acest proiect diplomatic a eşuat, autorităţile
române s-au văzut nevoite să accepte negocieri directe cu Ungaria în scopul reglementării diferendclor bilaterale,
mai ales de ordin teritorial. Desfăşurate la Tumu-Severin în trei runde, 16. 19 şi 24 august, discuţiile dintre
delegaţia română şi cea maghiară nu au ~juns la nici un rezultat, motiv pentru care Hitler, dorind să evite izbucnirea
unui război care putea afecta negativ interesele militara-strategice germane din România, a impus arbitrajul de la
Viena din 29-30 august. Clauzele arbitrajului s-au dovedit extrem de severe, România fiind obligată să renunţe în
favoarea Ungariei la un teritoriu de 46 610km2 locuit de 2 388 774 persoane, 50,2% dintre acestea tiind de etnie
română, 37,1% unguri şi 2,7% germani 2• Conform arbitr~jului, România avea la dispoziţie 15 zile pentru a evacua
teritoriul care trebuia să intre în posesia Ungariei. Tot la Viena a fost grăbită clarificarea situaţiei Cadrilaterului,
Mihail Manoilescu, conducătorul delegaţiei române, fiind obligat de către miniştrii de externe ai Axei să semneze
o scrisoare prin care se accepta cedarea către Bulgaria a întregului Cadrilater, asupra căruia, tot la presiunea

Aurică Simion, Dictatul de la l--Jena, Editura Albatros,
: Ibidem, p 363-364.
1

Bucureşti,

1996, pl53.
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Gennaniei, negocierile româna-bulgare începuseră la 19 augilst 1940. _l Sub aspect juridic această decizie a fost
consacrată o săptămână mai târziu, la 7 septembrie 1941 fiind semnat Tratatul româna-bulgar de la Craiova prin
care România ceda către Bulgari&, Cadrilaterul. Până la unnă de la Viena, după pierderea Ardealului de Nord-Vest
şi forţarea ccdării Cadrilaterului, România nu s-a ales decât cu o palidă consolare, dacă o putem considera astfel,
şi anume cu garanţia de securitate a noilor graniţe oferită de Gennania şi Italia. 4
Însă, cu toate garanţiile de securitate gennano-italiane, dictatul de la Viena, care într-un interval de numai
câteva lum impunea României Mari a doua corecţie teritorială substanţială, s-a aflat într-o totală contradicţie cu
spiritul public. În fapt, ca şi o consecinţă directă a nemulţumirilor existente, regimul lui Carol al II-lea avea să
intre într-o cnză ireversibilă, concretizată în 6 septembrie prin abdicarea Regelui şi preluarea puterii de către
generalul Ion Antonescu. Cu toate acestea, abdicarea Regelui nu a rezolvat problema stabilităţii interne, convulsiile
social-politice perpetuându-se până la începutul lui 1941 din cauza neînţelegerilor apărute între Conducătorul
Statului şi legionari. Reamintim că momentul de vârf al acestei noi crize avea să se consume în ianuaiie 1941 ~u
ocazia rebeliunii legionare, pc care generalul Antonescu, beneficiind de sprijinul annatei şi de ··neutralitatea
favorabilă'' a trupelor gcnnane staţionate pc teritoriul României, a reuşit să o stopeze printr-o intervenţie în ti.)rţă
ŞI de maximă eficienţă. 5
La nivelul discursului extern, după 6 septembrie 1940 nu s-au petrecut schimbări esenţiale de concepţie,
continuându-se, este adevărat în tenncni mai radicali, politica aprofundării relaţiilor româno-gennane iniţiată de
Carol al II-lea încă din primăvara anului 1940. În spiritul acestei gândiri, în peiioada 5-13 septembrie a ti.)st
realizată evacuarea Transilvaniei de Nord-Vest, au fost finalizate negocierile româno-bulgare de la Craiova prin
tratatul din 7 septembrie, Ion Antonescu semnând în noiembrie 1940 aderarea României la Pactul Tripartit. 6 În
plus. chiar din 5 septembrie 1940, generalul Antonescu a reînnoit cererea Regelui Carol al II-lea referitoare la
trimiterea unei misiuni militare germane în România, primul detaşament al acestei misiuni sosind la Bucureşti pc
12 octombrie. Ulterior efectivele trupelor germane staţionate în România au înregistrat creşteri substanţiale, evolu!ie
aflată în strânsă legătură cu planul gennan de atac împotriva Greciei şi Iugoslaviei. Începută la 6 aprilie 1941.
ofensiva gennană din Balcani nu a inclus o participare a României cu trupe operative, Annatei Române rămânându-1
obligaţia de a asigura spatele sistemului ofensiv gennan faţă de un posibil atac sovietic. 7
Cu totul alta avea să tie poziţia rezervată României în cadrul planului Barbarossa (Directiva 21 ), trupelor
române tiindu-le atribuit un rol activ, acela de a acoperi flancul sudic al atacului german şi de a deslăşura pe
teritoriul Moldovei operaţiuni militare, cu predilecţie de imobilizarc a inamicului. 8 De subliniat este şi faptul că
aportul româneasc la "cazul Barbarosa'' a fost luat în calcul fără ca autorităţile române să ti fost consultare,
generalul Antonescu tiind intonnat oficial despre planul de atac gennan împotriva Uniunii Sovietice abia în
cadrul întâlnirii avute cu Hitler la Munchen pe data de 12 iunie 1940. Cu pril~jul acestei intrevederi, Conducătorul
Statului a fost pus la curent cu liniile generale ale "Planului Barbarussa", Antonescu declarând că România este
interesată în cel mai înalt grad de a participa la efortul de război gennan. Cu acelaşi prilej, în primul rând din
considerente psihologice, Adolf Hitler i-a oferit generalului Antonescu comanda supremă a trupelor românogennane din Moldova, comandamentul Armatei a 11-a gennană din România devenind statul major al viitorului
mareşa! român.
Preparativele militare şi diplomatice fiind încheiate, în noaptea de 22 iunie 1941 trupele gennane şi ale
aliaţilor au deschis tocul pe toată lungimea estică a frontierei sovietice. La rândulsău România, respectând planul

Mihail Manoilescu, op.cit., p.l71-182.
• Valer Pop. op.cit., p.l65.
' Platon C'hirnoagă, Istonll politică şimilitnr;i R războiului României contra Rusiei So1'ietice 22 iunie 1941-23 augustl944, Editia a
III- a, Editura Fides, laşi, 1997, p.64-73.
' Ibidem, p.67.
7
Aurică Simion, Preliminariile politico-diplomatice ale insurecţiei române din august 1944, Editura Dacia, C'luj-Napoca, 1979,
p.137-l38.
8 Jipa Rotaru, Octavian Burcin, Vladi..t1lir Zodian, Mareplul Ion Antonescu am făcut ''Războiul Sflint" IÎJJpotriva bolşevismului
campania anului 1941, Editura Cogito, Oradea, 1994, p. 43.
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tactic german, a intrat oficial în război la 22 iunie, în dimineaţa respectivei zile fiind date publicităţii două importante
documente semnate de generalul Antonescu (Proclamaţia către ţară şi Ordinul de zi către armati) prin care era
anuntată intrarea României în război alături de Germania. Cu un continut electrizant, ambele documente au produs
'
'
o emoţie puternică, generând numeroase manifestări de solidaritate cu decizia intrării în război. Operaţiunile
militare propriu-zise au fost susţinute, în sectorul românesc al frontului, de către grupul de armate "General
Antonescu", format din: Armata a 11- a germană, plasată în partea centrală a dispozitivului ofensiv şi în care mai
intrau patru divizii româneşti de infanterie; Armata a 3-a română amplasată în zona Bucovinei şi comandată de
generalul Petre Dumitrescu, iar ia flancul sudic al armatei germane, până la gurile Dunării, se at1a Armata a 4-a
română condusă de către generalul Nicolae Ciupercă. 9 În această zonă a dispozitivului ofensiv prima operaţiune
militară, declanşată în dimineaţa zilei de 22 iunie, a constat dintr-un bombardament al aviaţiei româno-germane,
ofensiva terestră fiind declanşată la 2 iulie 1941, pentru ca până la sfârşitul lunii iulie Basarabia şi Bucovina de
Nord să revină sub stăpânire românească. 10
Aşadar, primele săptămâni ale cont1ictului, prin succesele obţinute, iegitimau decizia angajării într-un război
care părea să devină soluţia optimă pentru restaurarea României Mari, obiectiv cu o deosebită relevanţă naţional
simbolică pentru marea parte a societăţii româneşti, societate formată pe parcursul deceniilor interbelice într-o
atmosferă cultural/ideologică care a exploatat din plin tema integrităţii teritoriale sau a suveranităţii naţionale.

2. Modelul educaţional românesc interbelic şi percepţia război/ului.
Pentru zona centrală şi sud-estică a Europei, înţelesul modem al conceptului de naţiune a devenit inteligibil
pc parcursul secolului ai XIX-lea şi s-a concretizat într-un efort susţinut orientat pe direcţia creării unor state
naţionale maximale şi pe cât posibil omogene ca structură etnică. Integrat într-un asemenea curent poiitico-ideologic,
spaţiul românesc a înregistrat un prim succes ia 1859, când prin unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti s-a constituit
România ''Mică", denumită mai târziu Vechiul Regat. Însă, unirea din 1859 nu a tost decât parţială, în afara
statului român rămânând pe mai departe comunităţi româneşti importante, precum cele din Transilvania, Banat,
Bucovina şi Basarabia. În scopul recuperării acestor componente esenţiale ale românismului, la sfârşitul secolului
XIX şi începutul secolului XX, în Vechiul Regat, dar şi în celelalte provincii locuite de români, s-a dezvoltat o
amplă mişcare iredentistă cu tot mai vizibile accente naţionaliste. Anul1918 avea să aducă o finalitate fericită
pentru acest proces de agregare etnică prin unirile succesive cu Vechiul Regat ale Basarabiei (la 27 martie),
Bucovinei (ia 28 noiembrie) şi Transilvaniei (la 1 decembrie). Drept urmare putem constata că la slărşitul anului
1918, România "Mică" din vremea lui Cuza era înlocuită cu România Mare, într-o formulă generoasă, să
recunoaştem, în condiţiile în care aproape toţi etnicii români erau grupaţi în aceeaşi structură statală. Din punct de
vedere teritorial, România Mare reprezenta o etapă de vârf în procesul unei deveniri naţionale convulsive, motiv
pentru care a şi luat forma unui simbol naţional de mare rezonanţă cu un impact deosebit asupra populaţiei
11

româneşti.

Cu acomodările de rigoare, cerute de noul context istoric, naţionalismul, ca sistem politico-ideologic şi
social a rămas în activitate şi după 1918, chiar dacă părea a-şi ti încheiat misiunea în momentul finalizării proiectului
unităţii naţionale. Renunţând la dimensiunea iredentistă, devenită retrogradă după 1918, naţionalismul românesc
şi-a fixat obiectivele fundamentale de acţiune în zona conservării teritorial-statale a României Mari şi a
redimensionării prestigiului său european. Cu o sensibilă diferenţă de accent, 1.1. Gabrea înţelegea în aceiaşi fel
sensurile de acţiune ale naţionalismului interbelic românesc: "Tot aşa, nu înseamnă că în viitor, păstrarea integrităţii
teritoriului neamului va fi trecută cu vederea. Este, fireşte, subînţeleasă, dar predominarea o va avea elementul
cultural". 12 Departe de a avea calitatea unei disimulări, temerile de securitate existente în România la începutul

9
10

11
Il
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anilor '20 erau într-o măsură considerabilă justificate: "Unirea ţărilor surori- aprecia P.P. Negulescu- cu regatul
vecin nu este, prin ea însăşi, de ajuns ca să asigure unificarea desăvârşită şi definitivă a neamului nostru, ale cărui
părţi, întru cât au trăit în condiţii diferite de viaţă, s-au desvoltat în mod fatal în condiţii divergente".u Alături de
aceste incompatibilităţi inerente, ambianţa internă a noului stat cuprindea şi alte puncte nevralgice. Amintim aici
numărul important al minorităţilor, unele dintre ele numeroase şi extrem de refractare faţă de statul român, dar şi
efervescenţa mişcărilor de stânga de inspiraţia bolşevică şi care, în imaginarul românesc, erau atribuite minorităţii
evreieşti. i 4 Dm perspectivă externă realităţile erau chiar mai îngrijorătoare, România Mare având oarecum poziţia
unei cetăţi asediate, câtă vreme trei dintre vecini (U.R.S.S., Ungaria şi Bulgaria) invocau pretenţii teritoriale
substanţiale pe seama sa. Ca o replică la aceste premise externe defavorabile, România a căutat să devină, după
cum s-a putut observa, un factor activ în viaţa Societăţii Naţiunilor, sprijinind, în plus, procesul cristalizării unor
alianţe zonale prin care să fie neutralizate sursele potenţiale de instabilitate şi ameninţare din regiune. Poate că
paradoxul pe care România Mare 1-a trăit imediat după unire se regăseşte cel mai bine formulat într-una dintre
lucrările istoricului spaniol Francisco Veiga: "Totuşi euforia reuşitei alături de teama de a pierde totul a dat treptat
naştere unui naţionalism persistent, în stare să se hrănească din el însuşi până la nesfârşit. România trăia situaţia
unui om îmbogăţit peste noapte cu aceeaşi ameninţare de nebunie pe care o implică sărăcirea bruscă." 15
Pentru stabilizarea acestor adevărate "nisipuri mişcătoare" pe care România Mare părea a ti aşezată încă de
la început, statul român, în mod complementar iniţiativelor diplomatice, s-a interesat de posibilitatea aprofundării
coezmnii interne printr-o uniformizare ideologică fundamentală pe un set comun de valori de inspiraţie naţională
sau naţionalistă şi care să fie asimilabile de către majoritatea românească. Strategia f'ortiticării naţiunii române
dm interior, ca produs al instinctului colectiv de autoconservare, şi-a fixat atenţia pe conceptul de educaţie naţională/
naţionahstă, concept integrat deplin în politica promovată de statul român în perioada dintre războaie. Cu alte
cuvinte acceptând importanţa pe care statul o poate avea în construcţia naţiunii, putem observa responsabilităţile
pe care statul român, în perioada interbelică, le-a deţinut în procesul "fortificării" naţiunii române şi, implicit în
apariţia fenomenelor ideologice reziduale, precum naţionalismul. De fapt, rolul statului în construcţia naţiunii
moderne, din poziţia sa de educator şi deci formator al maselor, a fost semnalat şi de către teoreticienii importanţi
ai naţionalismului, dintre care îi putem aminti pe Ernest Gellner, Ben edict Anderson, Anthony Smith. 16 Aproximativ
în aceiaşi tern1eni s-a exp1imat şi filozoful român P.P. Negulescu remarcând aportul pe care cultura, "distribuită"
de către stat o poate avea în coagularea unei naţiuni: "Oamenii nu se nasc cu idei, sentimente şi interese gata
formate, conştiinţa naţională se poate crea numai prin cultură". 17
Gândită la dimensiunile unui program cultural-ideologic naţional, principalul instrument de care statul
român s-a folosit în promovarea educaţie naţionale/naţionaliste a fost învăţământul, care prin aria de adresabilitate
a eclipsat. la nivelul perioadei interbelice, alte mijloace de culturalizare, precum presa sau literatura: ,;Prin urmare,
utilizarea şcolilor ca puternic instrument de omogenizare, capabil să accelereze construirea naţiunii, era extrem
de convenabilă şi.a fost exploatată din plin de către creatorii statului şi de către naţionalişti". 18 Misiunea pe care
învăţământul o avea de îndeplinit în procesul omogenizării naţiunii române, care se dorea a ti structura de rezistenţă
a României Mari, a fost reliefată cu o mare insistenţă, în diferitele sale scrieri, de către însuşi Constantin Angelescu,
ministru al învăţământului în toate guvernările liberale interbelice: " ... prima problemă culturală, care s-a pus
după război, a fost unificarea învăţământului, şcoala tiind chemată să provoace o primenire a sufletelor şi să
trezească conştiinţa naţională la cultura şi viaţa românească, sporind astfel puterile noastre de rezistenţă la toate
asalturile tie din afară tie din năuntru". 19

u P.P. Negulescu. Refom111 iin"ii,limântuiUJ: Editura Casei Şcoalelor, 1927, p. 3.
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Cu ocazia deschiderii anului şcolar 1936-1937, Constantin Angelescu a prezentat un discurs Radio-difuzat
în care era reluată problematica raportului învăţământ-educaţie naţională: "Atrag, deci, atenţia- spunea ministrul
- tuturor învăţătorilor, ca şi tuturor profesorilor din învăţământul secundar, să dea importanţa cuvenită acestei
educaţii, să caute să formeze din copii încredinţaţi lor, suflete alese, oameni de caracter, buni Români, buni
patrioţi, iubitori de lege. Creşterea elevilor în sentimente eminamente naţionale este pentru Ţară şi Neamul Nostru
o chestiune de existenţă şi de conservare a patrimoniului naţional. .. Atât închegarea unirii sufleteşti a neamului,
cât şi conservarea graniţelor noastre naturale, câştigate după lupte şi suferinţe de secole, cer imperios această
educaţie". 20 P.P. Negulescu, la rândulsău ministru al învăţământului în perioada dintre războaie, cu toate diferenţele
de vederi pe care la avea în domeniul reformei şcolare în raport cu Angelescu a fost de acord că învăţământul
poate îndeplini un rol major în aprofundarea conştiinţei naţionale: "Şcoala singură poate asigura viitorul, pe
de-asupra nemulţumirilor ce urmează mai totdeauna unirii, ca o expresie inevitabilă a deosebirilor sut1eteşti
acumulate de veacuri, în condiţiile de viaţă anterioare". 21 G.G. Antonescu, director al publicaţiei "Revista Generală
a Învăţământului", a fost şi el convins de implicaţiile pe care şcoala le are pe terenul uniformizării sufletului
colectiv naţional: "Astăzi, după războiu, când educaţia naţională e mai necesară ca oricând, fiindcă elementele ce
constituie sufletul colectiv naţional sunt mai disparate decât înainte de realizarea României Mari, şcoala nu mai
dispune de sprijinul elementelor menţionate mai sus- resortul psihic al unui ideal dorit, dar nerealizat şi provocarea
violentă a sentimentelor şi instinctelor prin războiu --- ci trebuie să lupte singură pe propriile ei căi, pentru cim_entarca
sufletească a naţiunii". 22 În stărşit, sarcinile rezervate şcolii în programul difuzării valorilor naţionale sunt puse în
evidenţă de către l.l. Gabrea într-o lucrare din 1928, intitulată "Naţionalismul Creiator": " ... prin faptul că şcoala
exercită o influenţă sistematică şi relativ îndelungată asupra viitorilor cetăţeni -- cel puţin în măsura în care
învăţământul primar se face obligator -rolul şcoalei în educaţia naţională este hotărâtor".
Pentru a-şi îndeplini "prerogativele" de integrator al conştiinţelor individuale într-o conştiinţă naţională
unitară, învăţământul românesc avea nevoie de "naţionalizarea" elitelor din provinciile unite dar şi de o operă de
uniformizare în domeniul instituţional-legislativ, capabilă să estompeze particularismele regionale de esenţă
dezagregantă. Caracterul imperativ al unor asemenea demersuri este bine surprins şi într-o carte a Irinei Livezeanu,
recent publicată în România: "Omogenizarea instituţională şi legislativă, înlocuirea elitelor străine, recrutarea şi
dezvoltarea elitelor naţionale, lupta împotriva regionalismului şi sădirea sau cultivarea conştiinţei naţionale în
păturile instruite sau neinstruite care trăiseră de când se ştiau sub guvernări străine - rămânând neştiutoare de
carle, tic socializându-se în culturi străine - toate acestea trebuiau realizate dacă România Mare era sortită să
devină mai mult decât o întrupare trecătoare a unor naţionalişti romantici". 23 Un moment esenţial în procesul
autohton al naţionalizării elitelor din noile provincii alipi te s-a consumat în anul 1919 când Universitatea maghiară
din Cluj, întemeiată la 1872 de către guvernul maghiar, a fost românizată prin înlocuirea corpului didactic maghiar
şi prin intrarea acestei instituţii sub autoritatea statului român. Modelul experimentat la Cluj, a tost aplicat, în
condiţii mult mai puţin tensionate, şi în cazul Universităţii de la Cernăuţi, fondată în anul 1875, şi care a fost
românizată în anii 1919-1920. Procesul substituirii elitelor "moştenite" prin actul unirii, s-a dovedit mai dificil în
Basarabia, unde înainte de 1918 nu existase universitate, iar după această dată eforturile depuse nu au fost suficient
de convingătoare. Totuşi, în 1926 şi apoi în anii 1926-1932, s-au creat şi în Basarabia premisele formării unei elite
naţionale româneşti, la Chişinău deschizându-se o facultate de teologie şi o alta de agricultură, ambele afiliate
Universităţii din Iaşi.
Naţionalizarea elitelor universitare din provinciile unite, universităţile tiind singurele instituţii capabile să
asigure suportul uman necesar pentru promovarea în şcoală a educaţiei naţionale/naţionaliste, a fost completată
24
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printr-o uniformizare instituţional-legislativă. Prin legile din 1924, 1925 şi 1928 învăţământul autohton căpăta o
formă naţională, fiind organizat într-un sistem unic, uniform şi centralizat. 25 În acest fel învăţământul românesc
dobândea capacitatea, cel puţin teoretic, de a oferi elevilor un mesaj coerent de esenţă naţionalistă, construit pe o
scară valorică unitară. Legile şcolare amintite, după cum preciza autorul lor, ministrul Constantin Angelescu,
urmăreau să transforme şcoala într-un instrument cultural, dar mai ales într-unul de ''educaţiune, în prima linie de
educaţiune naţională. S-a căutat ca toţi elevii - se destăinuia ministrul Angelescu - să fie crescuţi în aceleaşi
sentimente, instruiţi în aceleaşi aspiraţiuni de buni români, de buni patrioţi". 26
Organizat prin valorificarea acestor norme teoretice, învăţământul interbelic din România a avut un apreciabil
impact social, graţie unei bune dinamici de evoluţie în domeniul extinderii reţelei şcolare şi a creşterii numărului
de cadre didactice. Dacă înainte de 1918 numărul şcolilor primare româneşti din toate provinciile era de numai
7. 915, între 1922-193 7 au mai fost date în funcţiune aproape 12.000 de noi şcoli primare. Pentru acelaşi interval
de timp, avea să se dubleze şi numărul liceelor, al şcolilor normale şi profesionale. Creşteri spectaculoase a
cunoscut ŞI numărul învăţătorilor, aceştia de la 12.118, câţi activau în tot spaţiul românesc înainte de unire, au
ajuns, în anul şcolar 1937-1938, la cifra de 47.914. Progresele înregistrate de şcoala românească la nivelul acestor
parametri, chiar dacă România se situa mai departe sub media europeană, s-au concretizat într-o reducere a gradului
analfabeţilor şi printr-o ameliorare a procentajului elevilor înscrişi care frecventau şcoala cu până la 87% pentru
clasele primare şi 65% pentru nivelul supraprimarY
Având în vedere evoluţiile sale cantitative cât şi tendinţa uniformizării sub aspect organizatoric şi de conţinut,
putem considera că învăţământul a transformat problematica educaţiei naţionale/naţionaliste, ca strategic de
consolidare din interior a naţiunii române, într-un fenomen de masă, cu o mare influenţă în sistemul valorilor
individuale şi colective. Aceasta este şi concluzia la care, spre sfârşitul anilor '30, parc să ii ajuns Constantin
Angelescu, artizanul principal al reformei învăţământului românesc în deceniile interbelice: "Prin organizarea
unui singur tip de şcoală pentru toţi cetăţenii de pe tot teritoriul României de astăzi, s-a obţinut rezultatul dorit.
Numai în câţiva ani după aplicarea legilor şcolare, unificarea sufletească era completă şi lucrul se explică prir.
faptul, că deşi barieri convenţionale au despărţit neamul românesc, limba, sufletul şi aspiraţiunile tuturor românilor,
de pretutindeni, erau aceleaşi şi n-a trebuit mare sforţare, pentru ca acest sut1et să se închege, să se uniticc pentru
totdeauna.''2 8 Că sistemul de învăţământ românesc interbelic a îndeplinit atribuţiile unui "laborator" în care, am
putea spune, au fost "creaţi" "bunii români", "bunii patrioţi" sau chiar naţionaliştii este o realitate evidentă care
transpare şi din mărturiile celor care au urmat instrucţia şcolară în perioada respectivă. Nicolae Oargă a parcurs
şcoala primară într-o localitate rurală din judeţul Alba şi îşi aminteşte cu o emoţie vizibilă de momentele de
exaltare patriotică provocate la clasă de învăţător: " ... că ne-o spus cântece patriotice [învăţătorul], ne-o învăţat
Treceţj Bata/ioane Române Carpaţii ... Că mă emoţionez, ştiţi, când mă gândesc la ele! Era un marş, da' numa'
câteva cuvinte mai ştiu: Sari Braşovule bătrâne că vin oştile române. Şi multe cântece patriotice şi ne-o intrat în
sânge". 29
Alături de învăţământ, presei i~au fost atribuite responsabilităţi importante în susţinerea proiectului educaţiei
naţionale/naţionaliste: "Ea formează şi întreţine orientarea opiniei publice, tocmai în chestiunile de educaţie
naţională- constata LI. Gabrea. De aceea, atitudinea presei, în educaţia naţională, este de o importanţă care o
depăşeşte pe a tuturor celorlalţi factori". 30 Deşi lucrările fundamentale de analiză asupra presei interbelice lipsesc,
îndrăznim să apreciem că marea parte a presei româneşti a cultivat naţionalismul, moderat sau extremist, arătând
o sensibilitate deosebită faţă de problematica prezervării teritorial-statale a României Mari. Într-un astfel de
perimetru ideologic s-au mişcat ziarele de partid importante precum "Viitorul" (oficiosul Partidului Naţional

15
16

17
18

19
30

Ibidem, p 57.
Dr. C. Angelescu, Evolu,tia invăfămintului ... , p 48-49.
Ibidem, p 7-41.
Ibidem, p 42.
lnten'iu cu Nicolae 0Mgă, în "Arhiva Institutului de Istorie Orală (A.I.I.O.)", Cluj-Napoca caseta nr. 316, 317.
1.1. Gabrea, op. cit., p 40.

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

305

Liberal), "Dreptatea" şi "Patria" (publicaţii ale Partidului Naţional Ţărănesc), "Neamul Românesc" (ziarul partidului
condus de Nicolae Iorga) etc. Publicaţiile de partid au avut, însă, o cotă de intlueţă mai restrânsă din cauza
tirajelor relativ mici, de până la 5000 de exemplare, aportul lor la difuzarea ideologiei naţionale/naţionaliste tiind,
în mod logic, mai restrâns. În perioada interbelică, presa de mare tiraj a fost reprezentată de vechile ziare "Universul",
"Adevărul", "Dimineaţa", cărora, pe parcurs, Ii s-au mai adăugat în mod special "Curentul" şi "Timpul". Dintre
acestea, performanţele cele mai importante, sub aspectul tirajului, au fost atinse de "Universul", cu aproximativ
200.000 de exemplare, şi "Timpul" cu 60.000 de exemplare. Cu toate că au fost publicaţii de înformaţie cu o largă
difuzare, "Curentul", "Universul" şi "Timpul" au alimentat şi întreţinut gândirea de dreapta naţionalistă, spre
deosebire de "Adevărul" şi "Dimineaţa" care s-au deplasat spre stânga, motiv pentru care au fost scoase în afara
legii de către guvernul Goga. 31 Revenind la "Universul", ziarul cu tirajul cel mai important din presa interbelică,
acesta beneficiază, în cartea lui N. Davidescu, de o radiografie destul de relevantă pentru orientarea ideologică în
care s-a încadrat: "Universul'; odată cu venirea în fruntea lui a d-lui Stelian Popescu, depăşeşte imediat cadrul
simplei informaţii în care se mişcase de la întemeierea lui şi până atunci, pentru a deveni şi un organ popular de
opinie publică naţionalistă şi a se face, astfel, campion al acestei idei care se cerea tot mai adânc exprimată în
conştimţa noastră publică". ·12 Presa naţionalist-extremistă, retlectând referinţele ideologice ale societăţii româneşti,
ş1-a adjudecat poziţii importante în publicistica vremii, dezvoltându-se în mod special în anii' 30. Dintre publicaţiile
exponenţiale pentru această categorie şi care s-au tăcut ecoul naţionalismului extremist, pot ti amintite ''Porunca
Vremii", "Cuvânt", "Sfânta Piatră", revista "Gândirea" etc.·n Se vede, aşadar, că presa apărută între cele două
războaie mondiale, cu o orientare în mod dezechilibrat spre dreapta, a avut o contribuţie substanţială în procesul
"socializării" valorilor naţionale/naţionaliste care au dominat, după cum am constatat, ambianţa ideologică în
România anilor '20 şi '30.
Pc de altă parte, producţia literară românească, în înţelesul larg al expresiei, a fost la rândul său traversată
de vizibile tendinţe naţionaliste, deşi, în condiţiile în care a avut o adresabilitate elitistă, şi deci mai restrânsă, a
avut un impact social nemijlocit mai puţin important: " ... cultura literară românească a fost unul dintre principalele
mijloace de integrare naţională, atlate la îndemâna pedagogilor şi instituţiilor naţionaliste, iar tendinţele intelectuale
naţionaliste erau preponderente în bogata producţie literară şi jurnalistică citită de tineri şi bătrâni, de profesori şi
de studenţi, de românii educaţi de pretutindeni". 34
Fără a dori să intrăm în amănunte factuale, constatăm că în plan politic, de altfel într-o relaţie de cauză
el'cct, acestă strategie educaţională susţinută de statul român s-a constituit într-un mediu favorizant pentru
naţionalismul extremist care, în perioada interbelică, a cunoscut chiar o solidă experienţă instituţională în J'mmula
unor mişcăn sau partide politice (Mişcarea Legionară, Liga Apărării Naţional Creştine etc.). Luând în calcul
conjunctura social-economică internă şi contextul politic european. credem că dinamica de evoluţie a extremei
drepte româneşti, ar putea ti lămurită în mod suplimentar tocmai printr-o raportare la procesul dezvoltării
învăţământului românesc, atât în dimensiunea sa cantitativă şi în aceea calitativă. Învăţământul interbelic românesc,
aşa cum am văzut mai sus, a fost transformat de către stat într-un mijloc performant de socializare a valorilor
naţionale/naţionaliste, principala sa zonă socială de impact tiind tineretul. Prin urmare, se poate admite că atâta
timp cât învăţământul a cultivat o atmosferă favorabilă ideologiilor de dreapta, în mod logic a facilitat "expansiunea
politică" extremei drepte din România cu atât mai mult cu cât organizaţiile şi partidele extremei drepte au tost
considerate, în primul rând, expresii politice ale generaţiilor tinere.
O altă observaţie pe care o putem face este aceea că segmentul naţionalist-extremist, destul de extins în a
doua parte a anilor '30, nu poate ti izolat de restul societăţii româneşti. Spre sfârşitul deceniilor interbelice, putem
estima că societăţii româneşti în ansamblul îi era proprie o orientare ideologică de dreapta (naţională/naţionalistă),
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orientare generată şi întreţinută în bună măsură de problematica integrităţii României Mari. Această uniformizare
ideologică, a fost aferentă procesului mai larg de "construcţie" şi consolidare a naţiunii române şi care a fost
potenţat în mod premeditat de către statul român prin proiectul educaţiei naţionale/naţionaliste: ''Fără a studia
exhaustiv fenomenul fascist românesc, eu plasez-- preciza Irina Livezeanu -- fascismul în cadrul programului de
construire a naţiunii, concentrându-mă asupra fascinaţiei pe care a exercitat-o asupra tinerei generaţii din România
şi asupra legitimităţii pe care vechile generaţii au acordat-o acestei ideologii". 35
Educaţi în spiritul unor valori naţionale/naţionaliste, distribuite în mod sistematic şi coerent de către statul
român interesat de asigurarea securităţii construcţiei teritorial-statale realizată în 1918, la sfârşitul perioadei interbelice
marea parte a românilor apreciau că România Mare reprezenta o realitate existenţială vitală, aproape atemporală şi
care trebuia protejată cu orice preţ şi indiferent de sacrificii. Până la urmă, această tipologie colectivă, şi deopotrivă
individuală, de raportare la obiectivul imperativ al prezervării României Mari, avea să condiţioneze, în vara anului
1940 şi apoi la 22 iunie 1941, o anumită atitudine fată de pierderile teritoriale, respectiv intrarea în război.
J. Opiniapublică ţipierderile teritoliale din vara anului 194().
Aşa cum se cunoaşte,

primul act al cedări lor teritoriale s-a consumat în iunie 1940 când România, confruntată
cu ameninţările politico-militare sovietice a fost nevoită să renunţe la Basarabia şi nordul Bucovinei, adică la
două importante "achiziţii" teritoriale obţinute în anul 1918. Evenimentul, care şi-a asociat dimensiunea surprizci
a fost recepţionat, la nivelul autorităţilor, al presei cât şi al populaţiei civile, în formula unui atentat abuziv şi
nedrept la adresa configuraţiei teritoriale a României Mari. Aflat sub presiunea primei note ultimative sovietice,
Suveranul român, Regele Carol al II-lea nota în caietele sale de însemnări zilnice: "La 7, un al doilea telefon prin
care s-au primit preciziuni. Ni se cerca de către U.R.S.S. să cedăm Basarabia şi nordul Bucovinei şi să dăm
răspunsul în 24 de ore. Această ştire m-a trăznit ca o lovitură de măciucă şi m-a revoltat în cel mai înalt grad"; 6 .
Viitorul ministru român de externe, Mihail Manoilescu "traducea" în termeni, la rândul lor, elocvenţi ambianţa
internă coagulată în jurul crizei basarabene: " ... în ziua de 30 iunie 1940 când s-au tăcut în toate bisericile din ţară
îndurerate slujbe pentru pierderea Basarabiei, am îngenunchiat şi eu în Biserica Silvestru în uniforma mea de
ofiţer plângând alături de toată românimea îndoliată"17 . Discursul oficial, deşi mai moderat şi-a însuşit cu realism
gravitatea momentului, dezavuând umilinţa proiectată asupra armatei şi naţiunii române ca rezultat al cedări lor de
tentorii fără luptă. Într-o declaraţie prezentată în Parlamentul româniei, premierul Gheorghe Tătărăscu îşi exprima
rccunoştinţa faţă de Annata Română "care a veghiat până mai eri la hotarul Nistrului şi căreia i-am impus cea mai
dureroasă jertfă" 38 • Protitând de avantajele memorialisticii, Nechifor Crainic îşi permitea un plus de claritate şi
incisivitatc în definirea circumstanţelor ingrate în care se at1a România: "Lumea românească geme înmărmurită.
Lovitura a fost atât de neaşteptată încât mintea refuză să o înţeleagă. Mizeria morală e de nedescris. Presa străină
ne compară cu vit~jia finlandezilor şi găseşte că suntem poporul cel mai laş. Annata română înghite insulta
scrâşnind din dinţi"w. Pentru a compensa toate aceste frustrări înmagazinatc de societatea românească care puteau
activa periculoase convulsiuni interne dar şi pentru a răspunde unei nevoi instinctuale, inoculată în timp, în perioada
imediat următoare crizei basarabene a fost relansat, din sfera puterii, proiectul recuperării teritoriilor recent pierdute.
Într-un articol publicat în "Neamul Românesc", la 5 iulie 1940, AC. Cuza, membru al consiliului Regal prezicea
că ';Pământul Moldovei, răpit alltăzi, va reintra în stăpânirea naţiunii româneşti, chiar în cursul generaţiei noastre.
Acesta să fie- îndemna Cuza- gândul stăpân pe cugetele noastre până la înfăptuirea lui definitivă".
Discursul jurnalistic, serios obturat de cenzura oficială, a furnizat un mesaj limitat şi destul de puţin
diversificat. Cu toate acestea, pe un ton adesea inspirat de mistica naţionalistă, principalele ziare româneşti au
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marcat dificultăţile fără precedent pe care le traversa România. 1. Lugosianu într-un articol publicat în ziarul
·'Universul" şi intitulat În fa,ta Dramei, ilustra ipostaza dezastroasă în care se atla România: "De trei zile ~ara
poartă dorul a două provincii dragi. În zeci de mii de case au curs lacrimi amare pe ruinele unui ideal românesc
înfăptuit pentru prea puţină vreme. Destinul vitreg a trădat un popor vrednic de o so~rtă mai bună. Să cerem în
genunchi iertare morţilor cu jertfa cărora se tăcuse România Mare" 40 . Valorificând acelaşi bagaj conceptual drama
românească din 1940 apare oglindită şi în "Neamul Românesc", publicaţie condusă, aşa cum se cunoaşte, de
Nicolae Iorga: ''Se împlineşte astăzi marea nedreptate, cumplita silnicie. Se smulge din trupul României scumpe
pământ românesc ... E marea zi îndoliată a României" 41 . Pierderea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei a prilejuit
şi unele accente critice orientate cu predilecţie spre anumite stereotipii tipice pentru politica externă românească
din perioada interbelică: "Iluzionismul în care ne-am complăcut şi sentimentalismul întemeiat pc simplism, să
facă loc robustului realism şi dreptelor porniri" 42 .
Pentru a se evita pericolul unor tulburări de amploare care puteau destabiliza regimul politic existent în
România, presa a evidenţiat, inclusiv la sugestiile puterii, nevoia solidarităţii şi chiar a unităţii în jurul tronului:
"Până atunci -strâns uniţi în jurul tronului şi ascultând îndemnurile conducătorilor ţării-- să ne supunem hotărâri lor
ce se vor lua cu tot devotamentul, cu toată credinţa şi adânca dragoste de glie care-am dovedit-o totdeauna" 4·'.
Reluată cu oarecare intensitate, tema unităţii în jurul dinastiei trădează şi unele temeri, sesizabile la nivelul puterii,
faţă de o anumită escaladare a tensiunilor interne, evoluţie potenţată de nemulţumirile tot mai acute referitoare la
procedura concretă în care au fost cedate cele două provincii din nord-estul României.
În perioada ulterioară primei note ultimative sovietice, cedarea de teritorii fără luptă, ca sursă de umilinţă
ş1 dezonoare naţională, a fost de asemenea asimilată discursului jurnalistic românesc:" ... să ne întoarcem gânduri le
cu emoţie spre acele armate româneşti, care se retrag cu ochii spre pământ pe drumurile prăfuite ale Basarabiei.
Ne dăm seama ce a însemnat pentru ele şi pentru noi o înfrângere tără luptă"~ 4 • Această chestiune a fost împinsă
spre un adevărat complex al laşită~ii prin reiterarca modelelor eroice ale unui trecut glorios dar, în acela-şi timp
mJtizat: ··strămoşii noştri chiar întrânţi au dat exemplu de înălţătoare demnitate pe care nimenia astăzi nu-l poate
mta .... Să ne reamintim, odată cu acest doliu naţional, că viaţa se cucereşte şi că înfrângeri sau biruinţi noi trebuie
să avem oricând dreptul de a striga: totul este pierdut, afară de onoare" 45 . La rândul său, redescoperirea onoarei
pierdute era condiţionată pe termen publicistic de ideea revanşei împotriva U.R.S.S.: "Credem că vor veni mai
repede decât ne aşteptăm, zilele de soare şi glorie şi pentru Basarabia şi Bucovina. Fie ca doliu! şi lacrimile
noastre de astăzi să rodească voinţa şi energia pentru victoria de mâine" 46 ; "Naţiunea întreagă-- aprecia Gherasim
Pintea în "Tribuna" -· este gata să plătească atunci când momentul va sosi, cănd marea răguială se va ang~ja. "~ 7 .
Tot prin aportul presei, sentimentul de revoltă antisovietic s-a încercat a ti permanentizat. în acest sens tiind
create publicaţii speciale pentru teritoriile pierdute la care au colaborat în mod special românii emigraţi din Basarabia
şi Bucovina. Un astfel de exemplu este ziarul "Gând Basarabean", unde la 1 decembrie 1940 Filip Lupu, basarabean
emigrant, îşi mărturisea convingerea că pierderea Basarabiei va ti o realitate de scurtă durată: ''Zăpăceala provocată
de năvala duşmanilor a trecut; am început să ne venim în tire şi să ne pregătim de luptă''.
Structura discursului publicistic, mult mai sistematic şi mai coerent, se suprapune şi se identifică în bună
măsură cu orizontul percep tiv elaborat la nivelul maselor largi ale populaţiei, unde pierderea Basarabiei şi Bucovinei
de Nord a avut un ecou cu atât mai puternic cu cât evenimentele s-au desfăşurat într-un ritm alert, tiind lipsite
aproape integral de o bază de anticipare: ''Deodată, ca un trăznet din senin, avenit acel ultimatum brutal şi nedrept
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ni se smulgea din trupul ţării Basarabia străbună şi o parte destul de mare din Bucovina
Voievodală"~ . Se mai poate constata că, inclusiv pe acest palier social mult mai extins şi greu definibil, modalitatea
practică prin care a fost realizată cedarea s-a aflat într-un dezacord incontestabil cu opinia predominantă favorabilă
rezistenţei militare: "A fost un moment de răspântie în istoria României pentru că noi nu concepeam să pierdem
provinciile acestea, erau româneşti lăsate din timpul lui Ştefan cel Mare şi aveam obligaţia să le apărăm'' 49 . Pe de
altă parte tratamentul administrat de armata roşie unităţilor române aflate în retragere. cât şi populaţiei româneşti
din Basarabia şi Bucovina a acutizat sentimentele, cu o largă difuzare socială, de nemulţumire şi chiar de ură:
"Zvonurile care circulau spre noi erau că ruşii care s-au purtat într-un chip extraordinar, bestial s-ar putea spune,
prin faptul că cei pe c~e au reuşit să-i deţină prin ocuparea Basarabiei erau dezbrăcaţi şi trimişi în ţară în lenjeria
intimă şi desculţi" 50 . Această repulsie, în fond preexistentă, este ilustrată şi de numărul mare al românilor basarabeni
ŞI bucovineni refugiaţi în România după acceptarea notelor ultimative, dar şi de refuzul revenirii în localităţile de
provenienţă intrate sub ocupaţie bolşevică: "Şi eu şi încă unu, Stoian Vasile, care era de la Crasna Huşi, noi
amândoi ne-am jurat şi-am zâs că noi nu mergem acolo- povesteşte Andrei Donciu născut în Basarabia şi care în
1940 era soldat în termen în România. Am rămas în ţară, am rămas în unitatea aceea. Ăilalţi se mai duceau din
unitate în concediu, noi eram fiii cazanului"51 .
Până la urmă, tensiunile sociale provocate de criza basarabeană aveau să fie împinse dincolo de limitele
suportabilului abia de către dictatul de la Viena din august 1940 prin care România era obligată să renunţe în
favoarea Ungariei la partea de nord-vest a Transilvaniei. Pentru Regele Carol al II-lea, decizia de la Viena s-a
transfonnat într-o experienţă nefericită şi deprimantă cu vizibile accente dramatice: "Aşa se încheie această tristă,
sfâşietoare şi de adâncă mâhnire sufletească. Eu nu mai sunt om, acestea toate m-apasă într-un mod îngrozitor. N-aş
li crezut că în timpul vieţii melc să văd aşa catastrofă naţională" 52 . În plan simbolic, dezastrul cunoscut de România
în zilele de 29-30 august 1940 a fost exprimat prin "colapsul fizic" în care a intrat Mihail Manoilescu la vederea
noii frontiere româna-maghiare: "Când am privit toată grozăvia împărţirii Transilvaniei, am înţeles că puterile
acre îmi erau mult slăbite mă părăsesc cu totul. Tabloul dinaintea ochilor s-a tăcut neclar, ca un nor galben
cenuşiu; din cenuşiu în negru. În clipa aceea mi-am pierdut conştiinţa" 51 . Asupra aceluiaşi incident, extrem de
relevant pentru conotaţiile pc care România Mare le avea în mentalul public, contele Ciano, ministrul de intemc
italian tăcea următoarele referiri in memoriile sale: ·'30 august. Ceremonia semnării la Belvedere. Ungurii când
văd harta nu-şi intră-n piele de bucurie. Apoi se aude o prăbuşire. Manoilescu a căzut leşinat pe masă. Doctorii,
masagii, ulei camforat. În sfârşit îşi revine, dar suportă greu lovitura."
Printr-un limbaj mai relaxat, favorizat de eclipsa de autoritate în care intrase regimul patronat de Carol al
II-lea, mass-media românească a reluat într-o formă mai proeminentă spectrul tematic sedimentat în perioada
ulterioară cedării Basarabiei. Articolele şi reportajele au relatat în nuanţe destul de sumbre dimensiunea noilor
pierderi teritoriale: "România pierde aşadar, în douăzeci şi patru de ceasuri, 45 000 de Km pătraţi şi 2 milioane şi
jumătate de oameni. Nu ne vine să credem că este cu putinţă!" 5 ~. La fel, paradoxul ccdării de teritorii fără luptă a
tost relansat în presă cu o şi mai mare acuitate: "Pierdem fără luptă, cu armele netrebnice în mână, jumătate din
Ardealul dobândit ţării prin jertfa sutelor de mii de morţi şi prin voinţa liber şi solemn exprimată a tuturor copiilor
lui" 55 . Concomitent, critica acceptării dictatului de Ia Viena a fost completată printr-o trecere rapidă de la specificul
unui discurs naţionalist defensiv spre un discurs naţionalist cu tentă iredentistă, aşezat în slujba reântregirii teritoriale
a României Mari: "Ardealul frânt în două nu este o dezlegare a problemei româna-maghiare. Singura soluţie era
prin care
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ŞI rămâne

schimbul de populaţii. Dacă această soluţie înţeleaptă n'a fost admisă de către judecătorii de la Viena,
l:I, pentru a satisface megalomania maghiară, s-a hotărât împărţirea Transilvaniei, noi care suntem deprinşi cu
răbdarea şi suferinţa, vom răbda şi von suferi, dar când ne va veni vrerea, noi tot această soluţie o vom aplica. Nu
vom mai repeta greşala pe care am făcut-o în 1919, de a lăsa la Budapesta nobilimea feudală maghiară stăpână
peste Ungaria şi o puternică minoritate stăpână în mUlocul ţării noastre" 56 •
Pentru populaţia românească şi în mod special pentru românii ardeleni pierderea Ardealului de NordVest a căpătat accente de multe ori tragice, implicaţiile colective/generale ale deciziei de la Viena fiind
aprofundate la nivel familial sau personal: "Am avut un mare gol în sufletul meu, speram cu tot dintradinsul că
voi ajunge iarăşi în Ardeal la părinţii mei. Şi mă gândeam- îşi reaminteşte Gheorghe Foma- că rămân părinţii
supt ăştia, ştiam cât îs de cruzi ungurii şi mă speria chestia asta". Desigur că sub impactul ştirilor parveni te din
capitala Austriei nu au lipsit nici reacţiile emoţionale desfăşurate în medii mai mult sau mai puţin intime. Spre
pildă, într-un jurnal al său profesorul universitar clujean Emil Pop reconstituie câteva secvenţe petrecute la
Cluj-Napoca în după-amiaza zilei de 30 august: "Cucoanele plâng. Insist să plecăm, ca să mergem la socri.
Eram cu feţele prăpădite. La poartă Veta, abia a îndrăznit să ne întrebe dacă îi rea sau bună vestea. Nu i-am
răspuns nimic iar ea a început să plângă .... La mama soacră care nu ştia alte plânsete" 57 . Pentru starea de spirit
l:reată printre românii ardeleni odată cu cedarea unei părţi însemnate din teritoriul Ardealului ni se pare
edificatoare mărturia lui Eugen Ungur: "Şi aşa a şi urmat că a venit dictatul de la Viena şi eram în tren veneam
de la Dej la Gherla. Şi nişte tineri cântau veseli că veneau de la Sângeorz-Băi [discutând că se vor întoarce şi
în anul următor- n.n. ]. Eu la Dej am aflat şi am început să plâng şi am zis: Copii să ştiţi că nu mai mergeţi; să
~·t1ji că Ardealul a fost cedat.'': Alături de aflarea primelor informaţii despre hotărâri le de la Viena, evacuarea
teritoriului cedat de către Armata Română s-a constituit într-un alt moment psihologic de mare încărcătură
emoţională: ''Când a sosit momentul plecării [din oraşul Năsăud s-au petrecut scene mişcătoare: strângeri de
mână prelungite, îmbrăţişări care nu se mai terminau, lacrimi. Au fost ostaşi traşi de braţ şi imploraţi să nu
plece" 58 . Ioan Breghia, în 1940 ofiţer în statul m~jor al Corpului 7 de armată cu sediul în Deva, a fost martorul
unor evenimente identice petrecute în zona proprie de acţiune: "Ne-am deplasat imediat la trupe pentru a
organiza retragerea acestora şi în toate localităţile am întâlnit sute de mii de români care cu lacrimi în ochi
cereau ca armata să nu-i părăsească. Nu ne lăsaţi fraţilor- era chemarea pe care o auzeam la tot pasul" 59 . Este
de presupus că pe lângă pierderile teritoriale în sine, care afectau în chip substanţial structura teritorială a
României Mari, un asemenea tip de reacţie ascundea şi unele temeri privitoare la posibilele abuzuri ale
ocupantului maghiar. În fapt, refuzul înstrăinării şi percepţia uneori "barbarizată" a "ungurului", stimulată prin
mijloace propagandistice, poate explica numărul mare al românilor refugiaţi din spaţiul supus tranzacţiei:
"Eram slugă în Baei. O venit trupele ungureşti aici şi m-am dus şi mi-am făcut paşaport şi am trecut în
[România ]" 60 •
Pierderea unei părţi însemnate din teritoriul Ardealului a reactivat în forme mult mai acute, în rândul
civililor dar mai cu seamă al militarilor, complexul dezonorant al incapacităţii româneşti de a opune rezistenţă,
inclusiv prin torţă, agresiunilor externe: "A tost o revoltă sufletească, a fost ceva nemaipomenit ca armata să se
retragă fără să tragă nici un glonţ. Am plecat în plânsetele românilor: Vă duceţişipe noi cui ne lăsai': 61 Un raport
al Regimentului 8 grăniceri semnala aceeaşi nemulţumire, precizând că militarii sunt cu atât mai afectaţi "cu cât
retragerea le-a fost impusă tocmai în momentele când se aşteptau şi erau pregătiţi pentru apărarea patriei"62 . De
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altfel, o opinie convergentă exprima însuşi şeful Marelui Stat-Major al Armatei, generalul Gheorghe Mihail, care
în Şedinţa Consiliului de Coroană din 29/30 august recunoştea că "spiritul oştirii era pentru a se bate" 6'. Această
nevoie de confruntare metamorfozată într-o incomodă senzaţie de umilinţă etnică, se poate considera că a tost
determinată, alături de factorii de ordin psihologic, şi de perseverenţa prin care autorităţile române au susţinul în
deceniile interbelice clişeul apărării oricărui teritoriu românesc, chiar şi cu ajutorul armelor. Mediatizat prin
intermediul presei, aprofundat în şcoală şi în timpul instrucţie! militare, acest element propagandistic a contribuit,
în timp, la "confecţionarea" unui reflex mental favorabil războiului, mai ales dacă obiectivul consta din apărarea
integrităţii teritoriale a României Mari.
Dintr-un alt punct de vedere, este interesant să observăm că, spre deosebire de criza basarabeană, cedarea
Ardealului de Nord-Vest a fost urmată de ample demonstraţii stradale concentrate cu deosebire în oraşele
Transilvaniei, şi prin care românii, în mod manifest de această dată, au protestat împotriva aplicării prevederilor
dictatului vienez. La Cluj, chiar din ziua de 30 august, aveau să se desfăşoare importante manifestări împotriva
dictatului de la Viena: "Vineri seară, zeci de mii de români din capitala Ardealului, au ieşit sub cerul liber şi
înstelat, pentru a-şi striga profunda revoltă, împotriva unei judecăţi care tinde să-i ducă la robie. Pe marile bulevarde
ale Clujului, în Piaţa Unirii, în faţa Primăriei, în faţa lupoaicei şi în faţa rezidenţei, mulţimea a dat glas viforos
hotărârilor de a rezista cu preţul vieţii" 64 . Profesorul Emil Popa reţinut în jumalul său următoarele secvenţe din
clujul zilei de 30 august 1940: "Urcând pe strada Bădescu în sus aud strigăte de mase dinspre centru. Întâi credeam
că-i bucurie de unguri. Apoi am auzit că-i revolta tineretului român care cerc cu orice preţ războiul cu ungurii. În
centru pe toate casele tricolorul român. Pe Regina Maria o mulţime compactă de manifestanţi dinspre piaţă." 6 '. Pe
data de 1 septembrie sibienii s-au adunat în faţa catedralei Ortodoxe, după care mulţimea a parcurs străzile centrale
ale oraşului interpretând cântece patriotice şi scandând lozinci ostile la adresa deciziei de la Viena. 66 Fără a intra în
amănunte, putem spune că evenimente asemănătoare s-au petrecut şi în alte oraşe ale Transilvaniei (Braşov, Arad,
Alba-Iulia, Turda etc) unde populaţia a ieşit pe străzi şi în pieţe pentru a-şi exprima nemulţumirea publică faţă de
cedarea Ardealului de Nord-Vest. În Bucureşti marşul de condamnare al dictatului de la Viena a fost organizat de
către un grup de ardeleni, manifestanţi! deplasându-se la locuinţa lui Iuliu Maniu şi apoi la Legaţia maghiară din
România. În timpul marşului, Sever Bocu a rostit un discurs în care formula în termeni patetici, dar realişti,
dezacordul societăţii româneşti cu acceptarea "arbitrajului" de la Viena: "Treziţi-vă din letargie să salvăm Ardealul.
Duşmanii neamului românesc au văzut cum am părăsit Bucovina şi Basarabia: şi acum părăsim Ardealul. Prea
mult tăcem, prea mult patriotismul este încătuşat" 67 .
Un indiciu semnificativ pentru atmosfera existentă în România, ca urmare a pierderilor teritoriale, îl regăsim
în semantica lozinci lor scandate în oraşele româneşti la începutul lunii septembrie 1940. Realizând o sistematizare
în funcţie de conţinut, am putea delimita o primă categorie de lozinci care au exprimat sentimentul de înjosire în
raport cu modul concret în care a fost cedat Ardealul, reliefând în acelaşi timp, refuzul acceptării clauzelor dictatului
de la Viena ("Ruşine", "Nu dăm Ardealul", "Nu vom da nici o brazdă", "Nici un petec de pământ", "Jos dictatul
de la Viena", "Vrem Ardealul întreg" etc). O a doua grupare de lozinci, destul de consistentă dealtfel, abordează
tematica războiului ca voinţă publică, exprimată în mod voluntar ("Vrem arme", "Vrem război cu ungurii", "Vrem
război" etc). Chiar dacă poate părea straniu problematica invocării războiului la nivel de masă îşi are propriile
explicaţii. În primul rând se poate observa că războiul a fost identificat cu proiectul unei reabilitări morale, tiind
considerat un mijloc eficient şi, în acelaşi timp, acceptabil pentru refacerea integrităţii teritoriale a României
mari. Pe de altă parte, societatea românească se afla într-o stare de maximă surescitare în care individul, conform
unor teorii specifice psihologiei sociale, devine capabil de a-şi sacrifica interesele personale, de natură egoistă, în
slujba binelui colectiv. Un astfel de voluntarism colectiv, născut în conjuncturi atipice, claritică în bună măsură
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atitudinea pozitivă faţă de război, structurată în cadrul societăţii româneşti în vara anului 1940, atitudine care a
minimalizat, dintr-o perspectivă individuală, obstacolul psihologic pe care îl reprezintă spaima sau angoasa, trăsături
pe care ideea războiului le reactivează în forme deosebit de proeminente.
Din cele arătate până aici, se observă că pierderile teritoriale din 1940, care aduceau o corecţie severă
României Mari, au stârnit o insatisfacţie profundă la nivelul autorităţilor statului, al mass-mediei dar mai cu
seamă în rândurile populaţiei româneşti. Reacţia publică, potenţată dintr-o anumită fază inclusiv din zona politicului,
a fost atât de puternică încât regimul autoritar al lui Carol al II-lea a intrat într-o criză ireversibilă, încheiată la
începutul lunii septembrie, prin abdicarea Regelui şi preluarea puterii de către generalul Ion Antonescu. La rândul
său, pentru noua putere, în fond într-o deplină rezonanţă cu spiritul public, misiunea "restaurării" României Mari
avea să devină un obiectiv fundamental. Sub acest aspect, însă, marea încercare avea a se produce în vara anului
1941 când România, respectând doleanţele exprimate de mase în septembrie 1940, a intrat în război, un război
care se dorea al reintregirii şi, nu în ultimul rând, al reabilitării morale.
4. Opinia publică şi i11trarea României Îll răz/Joi (22 iunie l!Nl)
Într-un astfel de mediu social acomodat cu ideea conflictului la 22 iunie 1941 Armata Română, împreună
cu trupele germane amplasate în Moldova, deschideau operaţiunile militare împotriva Uniunii Sovietice. Pregătită
cu o maximă discreţie, totuşi ofensiva din est s-a prefigurat ca iminentă încă de la începutul lunii iunie în orizontul
perceptiv al populaţiei civile din România: "Război, război, război ... Nu se vorbeşte decât despre asta·_ remarca
Mihail Sebastian. Fiecare om întâlnit are să-ţi dea o informaţie în plus: Annata a IV-a şi a V-a sunt mobilizate,
administraţiile financiare sunt refugiate în Oltenia, mobilizarea generală va ti declarată în ziua de 5 iunie ... "68
Până la urmă aceste premoniţii aveau să-şi dovedească deplina validitate în dimineaţa zilei de 22 iunie când
mass-media vremii anunţa intrarea României în război pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de nord.
Considerat a ti soluţia optimă pentru refacerea României Mari, războiul a fost recepţionat în termeni pozitivi
de către opinia publică, tiind asimilat unei posibilităţi de reabilitare morală sau de defulare a importantelor frustrări
acumulate pe planul trăirilor naţionale. O asemenea stare de spirit avea să constituie temeiul unor ample manifestări
de solidaritate cu decizia angajării României în războiul antisovietic şi care s-au desfăşurat începând cu data de 22
iunie 1941. La Bucureşti populaţia a ieşit pe străzi de la primele ore ale dimineţii:"Ca un torent lumea a coborât în
stradă, îmbrăţişându-se. Ochii tuturor erau plini de lacrimi ... cetăţenii au trăit clipe similare numai poate cu cele
din august 1914"69 Acest comportament al maselor "revărsate" pe străzi şi în pieţe a fost acompaniat şi determinat
prin diferite m~jloace, între care un rol important 1-a avut cântecul patriotic: "Deodată cineva, de lângă statuia
Regelui Carol 1, se desprinde şi invită la paşi măsuraţi de horă, o bucovineană, îmbrăcată în pitorescul ei costum
naţional. A fost o descărcare electrică" 70 . Vestea războiului a avut un puternic impact la Braşov, generând acelaşi
tip de conduite individuale şi de grup, manifestaţia românilor ajungând la paroxism în piaţa sfatului orăşenesc
unde se afla o companie de onoare cu drapel şi muzică: "Din mii de piepturi au ieşit urale nesfârşite. Soldaţii au
fost bătuţi cu flori. Muzica a intonat imnul regal român şi imnul german. În acele clipe toţi plângeau." 71 Participarea
Armatei Române la războiul din est a test receptată cu satisfacţie de către populaţia Aradului: "Încă de la orele
dimineţii lde 22 iunie 1941 - n.n. ], când s-a aflat despre intrarea în râzboi a României împotriva Rusiei, populaţia
a primit ştirea cu multă însufleţire ... O mulţime imensă s-a adunat în piaţa teatrului comunal şi în thmte cu
muzica a pornit pe străzile principale ale oraşului, cântând cântece naţionale şi patriotice. Un entuziasm de nedescris
a cuprins toată suflarea de aici."nDin aceeaşi perspectivă a atitudinii publice faţă de război, relevante au fost şi
evenimentele desfăşurate la Turda în 22 iunie: "Vestea intrării României în războiu pentru desrobirea Basarabiei
şi a Nordului Bucovinei a prilejuit în oraşul nostru un entuziasm de nedescris ... Cetăţenii s-au adunat în diferite
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puncte ale oraşului cântând şi manifestănd pentru M.S. Regele Mihai, pentru generalul Ion Antonescu, Conducătorul
Statului ... " Asemenea mitinguri care relevau suportul popular inechivoc faţă de efortul de război al României s-au
desfăşurat şi în oraşe din Oltenia, Muntenia sau Moldova. La Slatina, în jurul orei 1O. 00, grupuri masive de
localnici "s-au îndreptat în cântece patriotice şi strigăte de Ura! Spre prefectura judeţului Olt, unde au manifestat
îndelung şi entuziast pentru intrarea României în război contra cotropitorilor Basarabiei şi Bucovinei" 73 . Intrarea
României în război a avut ecouri mobilizatoare şi la Bârlad, unde mai multe mii de oameni s-au deplasat spre
centrul oraşului: ''Entuziasmul domina peste tot, iar mulţi cetăţeni regretau că nu sunt în mijlocul tineretului, care
a rupt zăgazurile Prutului pentru a dezrobi fraţii de suferinţă". 74
Impulsionate prin efortul organizatoric al B.isericii, manifestările din 22 iunie şi-au asociat importante
conotaţii religioase, în jurul orelor 11.00-11.30 tiind ţinute slujbe religioase sau organizate rugăciuni colective în
diferite spaţii publice ale oraşelor. Aceste momente de intensă trăire religioasă şi care au beneficiat de o largă
implicare din partea populaţiei româneşti s-au derulat, cel mai adesea, într-o atmosferă sobră şi de un profund
misticism: ·'Dacă în marile pieţe ale capitalei entuziasmul delirant atingea paroxismul, în biserici rugăciunile
mulţimilor îngenunchiate au cunoscut profunzimi de simţire cu adevărat sublime. "75 În Piata Libertăţii din Braşov,
la orele 11. 30, a fost organizată o rugă colectivă la care au participat mai multe mii de braşoveni, marcaţi în mod
vizibil de semnificaţia momentului: "Am văzut cu duioşie- consemna corespondentul ziarului 'Timpul"-- bătrâni.
gârboviţi şi căliţi de suferinţe robitoare, ştergându-şi pe furiş cu mâneca cămăşii lacrimi înduioşătoare de prea
mare bucurie ... " 76 George Forna, care la 22 iunie se deplasa cu unitatea sa spre zona operativă a frontului a asistat,
de această dată la Sibiu, la aceleaşi modalităţi de exprimare pe teren religios din partea mulţimii: "Noi în '41 când
a fost mobilizarea ne-a surprins faptul. ... Ştiu că toată piaţa era plină de oameni care când s-au tras clopotele s-au
pus în genunchi şi se rugau. O ţară întreagă a fost îngenunchiată de data asta în faţa lui Dumnezeu să ne ajute în
războiul pe care-I începem". La rugăciunea din 22 iunie, într-un număr, considerabil, aveau să participe locuitorii
oraşului banăţean Caransebeş: "Momentul culminant al acestei manifestări spontane a fost rugăciunea pe care
mulţimea a rostit-o în genunchi pe străzi, în case, în biserici, în toate locurile publice, implorând pe Dumnezeul
părinţilor noştri să ajute neamul în năpraznica sa luptă împotriva puterii întunericului." 77 Impactul social al
manifestărilor religioase din 22 iunie a putut fi remarcat şi la Slatina unde populaţia adunată în faţa prefecturii a
îngenunchiat în timpul serviciului divin, după consumarea acestui moment de pietate demonstrând "îndelung
pentru intrarea în războiu". 78 Acest model delirant de prestare a comportamentului religios, aşezat pe trăiri şi
sentimente suficient de socializate şi în acelaşi timp contagioase, s-a manifestat şi după 22 iunie tinzând spre o
anumită permanentizare. La o săptămână de la începerea războiului, bisericile Bucureştiului, spre exemplu, au
devenit din nou pline de credincioşii dispuşi să "apeleze" solicitudinea divină în sensul sprijinirii efortului de
război intreprins de Annata Română: "Capitala devenise Duminică [29 iunie -n.n.] un imens altar. În faţa sfintelor
catapetesme, mulţimile au năvălit într-o cutremurătoare pornire de credinţă şi avântare spre cer. .. entuziasmul
mistic a cuprins sub puterea biruitoare a credinţei toate sufletele" 79
Acceptul fanatizat şi fanatizant al războiului s-a anturat şi de fenomenul voluntariatului în care au fost
atraşi numeroşi români: Sufletul românesc al Lipovei transfigurat de ideea reânvierii României Mari răspunde cu
însufleţire la Chemarea Patriei: prezent. Unii dintre noi - se mai arăta în telegrama trimisă de lipoveni lui Ion
Antonescu - au trecut Prutul în zorii acestei zile memorabile, restul în aşteptarea ordinelor de chemare, jurăm să
vă urmăm pâna la obţinerea victoriei totale sau jertfa supremă" 80 • Ca o concretizare a acestei ambianţe sociale, în
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primele zile ale conflictului către Ministerul Apărării Naţionale au fost trimise numeroase cereri din partea unor
ofiţeri, subofiţeri sau soldaţi în rezervă, pentru a fi trimişi în armata de operaţii. Într-un comunicat de presă emis
de Ministerul Apărării Naţienale se exprima următoarea atitudine în raport cu situaţia creată: "Sentimentele de
înalt patriotism cari îndeamnă pe toţi românii să ceară a fi trimişi în primele linii, spre a-şi uni puterile cu trupele
d~ja existente pe front, pentru a aduce din nou hotarul unde destinele neamului nostru le-au fixat sunt foarte
îmbucurătoare în aceste vremuri" 81 • Disponibilitatea plecării pe front prin liberul consimţământ a fost o realitate
inechivocă printre locuitorii oraşului Brad şi ai localităţilor rurale din apropiere: "S-au adunat ţăranii satelor din
oraşul nostru au mers la Poliţie şi Jandarmerie cerând să fie trimişi să lupte pentru dreptatea românească ce
trebuie să se facă peste tot şi când autorităţile le-au spus că fiecare v-a pleca numai atunci când va ti chemat, mulţi
dintre ei au cerut să tie trimişi voluntar" 82 • Numeroase cereri în care era solicitată înrolarea voluntară au tost
înaitate către autorităţile militare dar şi presei de către comunitatea românilor macedonit:ni aflaţi în România:
"Cităm ca exemplu că am avut pril~jul să luăm cunoştinţăde o cerere semnată de sute de macedonieni care se
roagă să tie primiţi ca voluntari şi trimişi să lupte în primele linii de foc" 83 . Depăşind perimetrul exemplelor cu
caracter general, fenomenul voluntariatului, cu o largă acoperire socială în primele luni ale războiului poate ti
ilustrat şi prin intermediul câtorva experienţe concrete: "A început războiul cu U.R.S.S. şi m-am prezentat voluntar
pe front, eram sublocotenent în rezervă. Eram toţi plini de ură contra comunismului şi contra ruşilor care au luat
Basarabia şi Bucovina şi ştiam ce atrocităţi au făcut acolo"l!-l. Ovidiu Constandeş, care la 22 iunie 1941 era elev în
şcoala militară. solicita în cadrul unei note scrise adresate comandamentului săi se permită plecarea voluntară pe
tront: "Era o stare de entuziasm general şi-n unitate printre soldaţi şi ofiţeri ca să mergem să apărăm patria noastră
şi să reluăm Basarabia înapoi. Acest entuziasm s-a maqnifestat la mine printr-un raport [în care] ceream să tiu
tnmis pe front.
Admiţând dificultăţile pe care le-ar presupune un efort de cuantificare în această sferă credem că o posibilă
explicaţie a cazurilor de voluntariat ar putea proveni dinspre aşanumitul mecanism al conformării, extrem de
activ într-o societate modernă şi care codifică predispoziţia individului de a prelua, mai mult ori mai puţin conştient,
gândurile, sentimentele şi mai ales acţiunile semenilor. Exerciţiul "imitaţiei" inteligibil de la ipostazele cotidiene
până la situaţiile atipice şi cu o încărcătură mai profundă derivă, după opinia lui Eric Fromm, din presanta criză a
identităţii personale cu care se confruntă omul modem: "Aşadar pierderea identităţii face încă mai imperativă
contormarea; asta înseamnă că poţi fi sigur pe tine doar dacă trăieşti conform aşteptărilor altora, Dacă nu trăim
conform acestei imagini, riscăm nu doar dezaprobarea şi izolarea sporită, ci riscăm şi pierderea identităţii
personalităţii noastre, ceea ce înseamnă periclitarea sănătăţii psihice" 85 • În fapt aceeaşi teamă de a nu dezamăgi
sau de a nu confirma aşteptările propriului grup de referinţă, a tost şi motivul principal care într-un feli-a "obligat"
ŞI pe Apostol Bologa celebrul personaj creat de Liviu Rebreanu în "Pădurea spânzuraţilor", de a opta pentru
înrolarea voluntară în Armata Austro-Ungară: " ... Apostol văzu că logodnica lui, era ca o străină, înţelegând însă
că printr-un gest, i-ar dobândi sufletul întreg. Un ceas şovăi, apoi la plecare se uită adânc în ochii ei şi zise cu
hotărâre: Poimâine voi pleca la război! A treia zi a plecat la Cluj şi s-a prezentat la cercul de recrutare" 86 .
Conformismul, ca parametru psihic activ în configurarea atitudinii individuale faţă de război, apare bine reprezentat
şi în comportamentul participanţilor la războiul antisovietic: "Cum ăia luptă, atâţia romăni sunt acolo? Mi-ar ti
părut rău să nu particip la război. Mi-ar fi părut rău, mă simţeam un blazat" 87 .
În cei priveşte pe militarii aflaţi în zona frontului, se poate constata că momentul declanşării ofensivei a
devenit o certitudine abia în după-miaza zilei de 22 iunie, mulţumită ordinelor operative transmise pe cale ierarhică:
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"Spre 22 iunie eram în manevră acolo în Moldova şi seara o chemat toţi ofiţerii la comandament. Când o venit
ofiţerii de la comandament numa am auzit că vin şi avioanele de către Buzău, de către Ploieşti. Şi apoi o început
războiul" 88 . Dar, dincolo de această descriere lapidară, fără îndoială schematizată prin trecerea anilor, ideea că în
dimineaţa zilei următoare izbucnirea războiului va deveni o realitate consumată, a fost acompaniată în planul
trăirilor individuale de clipe de tensiune şi agitaţie: "În acea noapte nu a dormit nimeni. Se discuta despre începerea
războiului şi cu toţii eram convinşi că vom reuşi să eliberăm pământul scump al Basarabiei şi Bucovinei şi pe
fraţii noştri aflaţi sub ocupaţie străină; unii se gândeau că parte din noi nu vom mai trăi să ne bucurăm de realizarea
acestor dorinţe. Prin minte ni se perindau sbuciumatele evenimente pe care le trăiserăm până în acea zi ... "89 . Pe de
altă parte, trebuie să evidenţiem că după deschiderea propriuzisă a ostilităţilor starea de încordare preexistentă a
fost substituită de prototipul comportamentului eroic, concretizat prin numărul important al cazurilor de participare
voluntară la acţiunile de pe front cotate cu risc maxim şi care, în multe situaţii, s-au încheiat tragic, prin pierderea
vieţii sau rănirea gravă 90 •
Am remarcat până aici că războiul în care România a intrat la 22 iunie 1941 a beneficiat de un incontestabil
suport din partea societăţii româneşti, fiind întâmpinat cu sentimente de descătuşare sau chiar de entuziasm. Prin
urmare, este normal să ne interogăm în legătură cu factorii care au catalizat o asemenea reacţie, mai ales că
războiul, cum îndeobşte se cunoaşte, este un mediu care proliferează moartea, suferinţa şi, în general diferitele
privaţiuni şi neajunsuri. Pentru români, în schimb, experienţele frustrante traversate în 1940 şi şi receptate prin
tiltrul unui bagaj educaţional şi ideologic tipic epocii interbelice, au transformat războiul antisovietic într-o bună
oportunitate de recuperare a teritoriilor pierdute în urmă cu un an şi, implicit, într-o soluţie ce imediat trebuia
valorificată de restaurare a României Mari. Relaţia dintre atitudinea faţă de război şi rapturile teritoriale din 1940
a fost bine formulată în publicaţia germană "Voelkischer beobachter" citată în paginile ziarului "Timpul": "Cine
a văzut deprimarea armatei române după cedarea Basarabiei, înţelege însufleţirea cu care a tost urmat apelul
generalului Antonescu, ConducătorulStatului" 91 • Aflate în strânsă legătură cu zona de desfăşurare a cont1ictului,
speranţele soldaţi lor români şi ale românilor în general, au fost reorientate cu deosebire spre redobândirea Basarabiei
şi a Bucovinei de nord: ''Mareşalul Antonescu a intrat în război cu credinţa că dezrobeşte cele două provincii" 9~;
"Atunci era o stare de entuziasm general, şi-n unitate printre soldaţi, ca să mergem să apărăm patria noastră şi să
reluăm Basarabia înapoi" 93 . În planul secund, chiar dacă la nivel oficial nu era formulată vreo ofertă concretă, se
întrezărea şi posibilitatea reîntregirii Ardealului: "Speram că o să revină România la independenţa ei şi că odată
ocupat acolo [Basarabia şi nordul Bucovinei - n.n.] dincoace o să rezolvăm noi. Că dacă eram numai noi cu
ungurii o rezolvam. Nu?"94 . Consideraţii de acest tip putem regăsi şi în alte mărturii: "Apoi l-am văzut bun
lrăzboiul] ca să luăm Basarabia şi Ardealul, ne-a promis că ne dă Ardealul, Hitler" 95 ; "De Basarabia eram siguri
dar din discursurile Mareşalului Antonescu ... am înţeles că cu siguranţă a avut şi o promisiune [în privinţa
Ardealului]"96 ; "Mareşalul Antonescu a intrat în război în credinţa că dezrobeşte cele două provincii şi ulterior va
primi şi Ardealul de Nord''97 Existenţa unui asemenea orizont de aşteptare în privinţa părţii de nord- vest a Ardealului,
este de presupus că a fost determinată inclusiv prin mijloace propagandistice în scopul dezvoltării câmpului
motivaţional "aflat în activitate" la nivelul soldaţi lor: "Când eram prin Rusia -povesteşte Nicolae Oargă- tot aşa
din zvonuri şi dintre noi cei mai mici, soldaţii şi gradaţii care erau acolo, ne vorbeau când aveau câteodată timp că

Teodor MaghiM, în "A.I.I.O.", caseta nr. 67.
Veteranii pe drumul onoMeimşijertfei (1941-1945). Spre cetă,tile de la Nistru, Editura Vasile Cârlova, Bucureşti, 1996, p. 134.
90
Ibidem, p. 132, 158,161-162, 169.
91
Tlinpul, miercuri, 2 iulie, 1941, nr. 1489, p. 7.
92
Ioan Comiinescu, în "A.I:I.O.", caseta nr. 67-68.
93
Ovidiu Costandeş, în "A.I.I.O.", caseta nr. 69, 70.
94
Eugen Ungur, în "A.I.I.O", caseta nr. 66.
95
Teodor Maghitu, caseta cit.
96
TeodorBrehar, in "A.UI.I.O.", caseta nr. 62, 64.
97
Ioan romiinescu, caseta cit.
88

89

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

315

aşa se ştie

la conducerea annatei noastre, adică a diviziei noastre, că după terminarea războiului în Rusia când ne
întoarcem înapoi ne întoarcem să luăm Ardealul înapoi. Acesta a fost un un motiv în plus pentru noi".
Cedările teritoriale din vara anului 1940, având în vedere modul în care s-au realizat, au stat la baza după
cum am văzut mai sus, sedimentării unor accentuate sentimente de umilinţă şi dezonoare, foarte bine reprezentate
sub aspect cantitativ. Pe acest fundal, intrarea României în război avea să ofere perspectiva unei potenţiale reabilitări
morale, cu efecte mobilizante în plan individual sau colectiv: "Este în acelaşi timp [războiul] şi realizarea morală
a acelei dureroase umilinţi pe care a trebuit s-o îndure, cu dinţii strânşi şi cu revoltă în suflet, brava oştire românească,
atunci când sub presiunea evenimentelor vitrege a fost nevoită să se retragă în faţa unei mişel eşti invazii"98 Simion
Gheorghe recunoştea că evacuarea paşnică a Basarabiei din 1940 avea să se transforme, în ziua de 22 iunie 1941,
într-un puternic suport motivaţional: "Plutea în aer zvonul izbucnirii războiului cu U.R.S.S. şi mărturisesc că
aşteptam cu nerăbdare această clipă fiindcă nu uitasem dezonoranta retragere pe care am făcut-o cu un an înainte
cu Regimentul 8 grăniceri, siliţi să părăsim fără luptă teritoriul Basarabiei, supuşi în repetate rânduri la provocări
din partea unităţilor sovietice şi agenturilor comuniste"99 • Tema reabilitării morale prin război a fost exploatată,
din motive aferente pregătirii psihologice a soldatului, şi în cuvântările din după-amiaza zilei de 21 iunie adresate
trupei de comandanţii diferitelor unităţi: "Camarazi începam războiul! A sosit momentul mult aşteptat să izgonim
cotropitorii de pe pământul străbun. Armata română a fost umilită. Ne vom dovedi demnitatea de vit~ji" 100 • Nevoia
răzbunării a fost amplificată şi prin reţinerile/resentimentele cu care sovieticii au fost "trataţi" la nivelul mentalului
public românesc interbelic, imaginea Uniunii Sovietice fiind reconstruită pe câteva elemente, pe care le-am putea
considera cu adevărat sumbre (expansionism, ateism, primitivism etc.). Această percepţie, metamorfozată în ură
începând cu 26 iunie 1940, a acţionat, cel puţin pe termen scurt, în sensul unei atenuări a fricii sau instinctului de
autoconservare impulsionând valul de manifestări favorabile războiului: "Forţa motrice - aprecia D. Caracostea
care dă intensitate acţiiunii şi încordând puterile sufleteşti în cel mai înalt grad, te face să întrunţi pericolul să tii
mai puţin accesibil fricii, stă în sentimentul acesta de ură ... Experienţa arată că atâta timp cât un popor crede că
are de reparat o nedreptate, de tăcut o revendicare naţională, ura lui are puterea înverşunării primitive ... " 101 .
Un reper explicativ de mare importanţă pentru fenomenele social-psihologice generate de intrarea
României în război poate fi recuperat din terenul psihologiei sociale sau a psihologiei colective, care încearcă să
soluţioncze tocmai această chestiune a parametrilor comportamentali pe care individul şi-i adjudecă cu ocazia
unor evenimente referenţiale care presupun o angajare acivă din partea maselor în formula unei "mulţimi
structurate"(război, revoluţie, revoltă etc.). Gustave Le Bon, un adevărat părinte al psihologiei sociale, defineşte
în următorii termeni transformările pecare individul le suportă din momentul în care se integrează într-o astfel de
mulţime structurată: "În anumite împr~jurări, şi numai în acestea o aglomeraţie de oameni capătă caracteristici
noi, extrem de diferite de ale fiecărui individ. Personalitatea conştientă dispare, sentimentele şi ideile tuturor sunt
orientate în aceeaşi direcţie" 102 • Sigmund Freud a fost de acord, la rândul său, că indivizii tăcând parte dintr-o
"mulţime structurată" sunt "dizolvaţi" sub aspectul personalităţii într-o unitate integratoare în care particularităţile
specifice sunt în bună parte estompate 1m. Aceeaşi tendinţă a uniformizării, am putea spune în iraţionalitate, a tost
remarcată şi teoretizată de către Serge Moscovici, o altă autoritate în domeniul psihologiei sociale: "Este un lucru
comun faptul că o persoană nu se comportă în acelaşi fel când este singură ca atunci când se află într-o multime.
Într-o situatie colectivă conştiinta individuală este obliterată. Indivizii încetează să mai actioneze în functie de
potenţialul ior" 104 Substituit mec~nismelor "mulţimii structurate" individul devine obiectul un~i transfer necodtrolat
din mediul preocupărilor egoiste în acela al trăirilor şi dorinţelor colective: "În marile evenimente care interesează
98
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viaţa

unui popor, omul acţionează mai ales sub influenţe colective. Atunci egoismul său individual dispare, până
a-l face să-şi sacrifice fără ezitări viaţa pentru interesele comune" 105 • Cu alte cuvinte, "mulţimea structurată" este
echivalentă cu o abdicare efemeră de la regulile individualismului modem, luând forma unei improvizaţii deformate
a spiritului comunitar tradiţional.
Revenind la simptomatologia războiului, se poate constata că, în 22 iunie şi în următoarea perioadă, o parte
a trăsăturilor specifice unei "mulţimi structurate" apar destul de bine subliniate în comportamentul individual sau
de grup al românilor. De pildă, a devenit evidentă tendinţa "confruntării" individului, din punctul de vedere al
interselor sale inclusiv vitale, cu mulţimea ori colectivitatea naţională. Această deplasare de accent dinspre
problematica securităţii individuale spre a aceea a securităţii şi interesului colectiv aduce calificări semnificative
în raport cu manitestprile publice spontane de susţinere a războiului, cât şi în legătură cu diferitele forme de
voluntarism.,exersate după izbucnirea conflictului. Până la urmă, un astfel de "masochism" individual apărut în
condiţii excepţionale, a reuţit să atenueze inclusiv instinctul autonoservării, orizontul morţii fiind în bună măsură
neglijat sau, în orice caz acceoptat.
În acest context analitic, nu ar fi lipsit de utilitate efortul elucidării câtorva dintre factorii implicaţi în
procesul complex al elaborării unei "mulţimi structurate". Mai întâi putem semnala obligativitatea preexistenţei
unui fundal psihologic definit printr-o cât mai profundă omogenitate la nivelul dorinţelor, convingerilor şi credinţelor
individuale: " ... una dintre condiţiile cele mai importante - probabil cea mai importantă - pentru a aparţine unui
grup este ca toţi membrii săi să împartă aceleaşi convingeri sau credinţe". 106 Pentru cazul românesc, acest proces
de uniformizare, întreţinut prin instrumente cultural-educaţionale, s-a realizat în jurul unei simbolistici naţionale,
articulată pe obiectivul imperativ al conservării şi consolidării României Mari. Când însă accidentul istoric din
vara anului 1940 a conturat în mod brutal acest deziderat naţional, proiectul fundamental al tuturor românilor a
devenit refacerea României Mari: "Un popor- consemna Gustave Le Bon - devine foarte puternic atunci când
are un ideal capabil să dea naştere, în toţi cetăţenii săi, aceloraşi sentimente, aceloraţi gânduri şi, în consecinţă
aceloraşi acte" .107
Valorificarea acestor premise, extrem de importante dar latente, putea ti obţinută doar prin impactul electrizant
al unui eveniment şoc: "Sub influenţa anumitor emoţii violente, cu ocazia unui mare eveniment naţional, de pildă,
mii de indivizi pot căpăta, la un moment dat caracterul de mulţime psihologică [mulţime structurată - n.n. J. 108
Semnificaţia aceluiaţi eveniment şoc în detonarea tensiunilor sociale a fost remarcată şi de către Serge Moscivici:
"Aceste torţe, nicicând învinse, pândesc momentul propice pentru a-şi relua în stăpânire domeniul care le revine.
Un asemenea moment se prezintă îndată ce oamenii, sub impactul unei crize, se află reuni ţi. Conştiinţa indivizilor
îşi pierde vigoarea şi nu mai poate să-şi stăpânească impulsurile". 109 Pentru cazuistica atlată în atenţia noastră,
apreciem că evenimentul şoc a fost reprezentat tocmai de actul intrării României în război şi care a fost
supradimensionat, sub aspect emoţional, prin Proclamaţia către ţară şi mai ales prin Ordinul de zi către armată
emise de către generalul Ion Antonescu la 22 iunie 1941. Câteva pasaje din Ordinul de zi adresat Armatei Române,
difuzat la radio în 22 iunie şi apoi în presa scrisă, ne vor ~juta să înţelegem mai bine impactul psihologic pe care
cele două documente I-au avut asupra populaţiei româneşti: "Ostaşi v-am tăgăduit din prima zi a noii mele domnii
şi-a luptei mele naţionale să vă aduc la biruinţă; să şterg pata de dezonoare din cartea nemului şi umbra de umilire
de pe fruntea şi epoleţii noştri. Azi a sosit ceasul cele mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoşeşti, lupta pentru
vetrele şi altarele româneşti de totdeauna. Ostaşi, vă ardon: Treceţi Prutul, zdrobiţi din răsărit şi miazăzi. Dezrobi ţi
in jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţii". 11 ° Cu un conţinut patetic şi electrizant, cele două acte ale
războiului, foarte bine mediatizate, au produs o puternică impresie în cadrul societăţii româneşti, contribuind
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decisiv la manifestările sociale declanşate în 22 iunie: "În acea noapte s-a dat ordinul Ostaşi, Vă ordon: Treceţi
Prutul! De către Ion Antonescu. Toţi cei care am ascultat ordinul am simţit că a trecut un curent electric prin toată
tiinţa noastră. Eram horărâţi să luptăm până la sacrificul suprem pentru eliberarea pământului nostru strămoşesc
dintre Prut şi Nistru" 111 ; "Am acceptat cu plăcere [războiul]. Ştiu că am plâns de bucurie când a dat So!dap; Vă
ordon: Treceti Prutul!': 112
Un ap~rt esenţial în configurarea "mulţimii structurate" îl are contagiunea mentală. În situaţia unei mase
umane concentrate într-un spaţiu bine delimitat contagiunea mentală se realizează în mod direct, în vreme ce în
cazul unei mase disipate "agentul" contagiunii devine presa scrisă şi vorbită care mediatizează evenimentul de
referinţă. 113 Considerăm că acest ultim model al contagiunii indirecte (prin mass-media) a funcţionat cu suuces şi
în România la 22 iunie 1941, ştirile transmise la radio dar şi în ziare având un rol important în potenţarea
evenimentelor sociale posterioare declanşării războiului: "Marea veste a dezlănţuirii războiului nostru sfânt contra
Rusiei Sovietice anunţată prin posturile de radio ... a stârnit o profundă însufleţire şi entuziasm încrezător în
victorie. Valuri de cetăţeni veneau spre centrul oraşului". 114 Se poate vedea în consecinţă, că mecanismele interne
de funcţionare specifice unei "mulţimi structurate", prin care individul este "subjugat" marilor deziderate colective,
au deţinut o pondere considerabilă în determinarea conduitei publice sau private faţă de război, mulţi români tiind
disrusi să-şi aducă propria contribuţie la reintregirea României Mari, indiferent de sacrificii.
Cu o implicaţie mai mult pasivă, cunoscut fatalism românesc, simptomatic cu deosebire în lumea satului, a
favorizat procesul agregării unei atitudini de acceptare a războiului.
Această înclinaţie tipic românească de a trata viaţa ca pe o fatalitate a fost bine formulată încă de la începutul
secolulUI XX de către D. Drăghicescu: "De aceea, ca şi a orientalului în general, tilosotia practică a ţăranilor
români este tilosotia destinului şi a norocului ... Naşterea, căsătoria şi moartea, cu tot cortegiul de întâmplări
feticite sau nefericite, ce le pot întovărăşi, sunt făptura destinului, a soartei, a ursitei sau a norocului". 1;s Transplantată
în atmosfera războiului, această componentă aparţinătoare etnicului românesc, poate genera o sensibilitate sporită
la contormare cât şi o depăşire mai superficială a diferitelor obstacole existenţiale. La puţin timp după începerea
ostilităţilor pe frontul de est, soldatul Radu Marin Ion, aflat rănit într-un spital din Bucureşti, trimitea familiei sale
o scrisoare în care dimensiunea fatalităţii apare destul de bine conturată: "Ionico, fata tati, îţi scriu ţie că tu eşti în
clasa a 5-a primară, care deci poţi să sloveneşti rândurile mele ca să afli şi să-i citeşti măicuţii talc şi la fraţii mai
mici precum ca să vă închinaţi la icoane că am scăpat cu bine şi că dacă sunt în spital în Bucureşti cu un braţ în
ipsos vm să nu vă treceţi cu tirea ci să ziceţi bogdaproste că se putea să tie şi mai rău. Ce-I e scris omului În f'runte
i'i e pus". 116 Avem aici de-a face cu o stereotipie lingvistică, preluată din limbajul popular romînesc, căruia
D. Caracostea, analizând-o în contextul primului război mondial, îi atribuia următoarea semnificaţie: "linişte
binefăcătoare în faţa pericolului. Stăruinţa, stăpânirea de sine, dau celui care se at1ă în această poziţie putinţa să
facă faţă nu numai unor greutăţi momentane, dar şi tuturor încercărilor care sunt legate de lunga durată a războiului
modem". 117
Determinarea şi apoi, pe cât posibil, permanentizarea unei atitudini optime în raport cu efortul de război,
atât la nivelul unităţilor operative cât şi al societăţii româneşti în ansamblu, s-a încercat a se obţine şi prin
valorificarea unor tehnici specifice domeniului propagandistic. Astfel războiului din est, în declaraţiile oficiale
dar şi în presă, i-a fost atribuită calitatea unei adevărate cruciade antibolşevice prin care Europa trebuia salvată de
expansiunea comunismului ateu: "De la un capăt la celălalt al Europei, străbate ca un strigăt chemarea creştină a
luptei contra prăbuşirii bisericii ca în Veacul de Mijloc al lumii, când cruciaţii clocoteau în valurile de credinţă, cu
111
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platoşe şi

annuri, pe care strălucea sfânta cruce, pentru a-i apăra veşnicia, aşa pornesc azi spre răsărit annate şi
voluntari de pretutindeni spre a duce, pe frontul luptei anticomuniste, semnul însufleţit al apărării şi adeziunii în
contra". 118 În subsidiar, misiunea apărării creştinătăţii a fost completată de aceea a prot~jării civilizaţiei europene:
"conştiinţa de neam, respectul religiei strămoşeşti, respectul faţă de rânduielile familiei, în numele tuturor acestor
libertăţi individuale se duce lupta împotriva celor iară muncă, rară merite, iară pregătire". 119 Pe terenul unei
asemenea simbolistici exaltante a fost relansat mitul istoric de esentă
, etnocentrică care fructifică menirea traditională
'
a românilor de apărători ai civilizaţiei europene: " ... de pe la anul 1000 şi până azi numai Ştefan cel Mare a fost
apărătorul creştinătăţii iar acum armatele creştine germana-române au pornit războiul Sfânt al Crucii pentru
apărarea credinţei şi civilizaţiei şi pentru eliberarea popoarelor europene de sub tirania comunismului ateu şi
dizolvant". 120 Deşi a fost reluată cu intensitate în presă, cel puţin în primele săptămâni ale războiului, chestiunea
luptei pentru apărarea creştinătăţii şi a civilizaţiei europene a avut un impact minor, după cîte se pare, asupra
soldaţilor români, un rol prioritar avându-1 obiectivul reîntregirii teritoriale a României Mari atlat mult mai în
proximitatea problemelor şi preocupărilor imediate ale soldaţilor şi ofiţerilor români.

*

*
*

Aşadar, deşi

era de aşteptat ca intrarea României în război să tie asociată cu momente de panică şi
dezorientare, realitatea faptică ne ajută să elucidăm o atitudine diametral opusă a societăţii româneşti, definită
printr-o acceptare euforică a conflictului. Dintre factorii care au pregătit declanşarea acestui tip de reacţie socială,
at1at într-o relaţie de antinomie cu etalonul normalităţii cotidiene, noi am depistat câteva elemente cu o pondere
semnificativă în ansamblul cauza! responsabil pentru manifestările consumate în România după 22 iunie:
1) profilul ideologic al politicilor educaţionale şi discursului public interbelic. 2) pierderile teritoriale din 1940 şi
implicit dorinţa recuperării acestora. 3) nevoia de reabilitare morală după experienţele jignitoare traversate în
1940. 4) coagularea unor parametri de conduită colectivă specifici conceptului de "mulţime structurată". 5) aportul
propagandei oficiale. 6) contribuţia particularităţilQr specifice psihologiei etnice româneşti (fatalismul). Prin efectul
lor cumulat, toţi aceşti factori au "instrumentar" o atitudine de masă favorabilă conflictului care, în ultimă instanţă,
a determinat o angajare pozitivă, la nivelul individual şi de grup, la efortul de război al României.
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Istoriografia relaţiilor româno-franceze
în
timpul celui de-al doilea război mondial: directii §i probleme de cercetare
Ana-Maria STAN

Cu ocazia primei vizite efectuate de generalul Ion Antonescu, Conducătorul statului român, la Berlin
(21-24 noiembrie 1940), unul dintre reproşurile care s-au adus delegaţiei oficiale româneşti a fost acela rostit de
ministrul german de externe, von Ribbentrop, anume: "Pentru ca România să poată găsi drumul spre noi, a trebuit
să ocupăm

Parisu/' 1•
Afirmaţia de mai sus sintetiza, cu suficientă precizie, percepţia pe care mediile politico-diplomatice din
lările Axei sau ale aliaţilor lor temporari (cazul URSS) au avut-o vreme îndelungată faţă de importanţa protecţiei
şi int1uenţei franceze la Bucureşti, dar şi în alte câteva ţări ale Europei central-orientale. Franţa a reprezentat
pentru ele până în momentul înfrângerii sale din mai-iunie 1940 o garanţie a păstrării, chiar şi par!iale, a organizării
teritoriale validate prin sistemul tratatelor de la Versailles din 1919-1920.
Deşi, datorită unei puternice şi prelungite crize politice interne, Franţa şi-a diminuat treptat în a doua
jumătate a anilor 1930 iniţiativele de politică internaţională, acţionând adeseori ca un secund al Marii Britanii 2, ea
a continuat să reprezinte un actor cu greutate pe scena europeană, statele din centrul şi estul Europei tiind cu
precădere sensibile şi reacţionând la fiecare luare de poziţie a Parisului. Mai ales în perioada 1938-1940, aceste
ţări au încercat adesea să impună o implicare mai mare a factorilor politici francezi în problemele zonei, chiar
dacă nu cu foarte mult succes.
După momentul Mi.inchen, politica externă a României s-a modificat de la o colaborare preponderentă şi
aproape exclusivă cu democraţiile occidentale europene (Franţa şi Anglia), spre o linie de echilibru între acestea
ŞI Germania şi Italia, tocmai pentru a obţine de la fiecare garanţii de securitate şi de menţinere a integrităţii ei
teritoriale-'. De atunci, şi cu precădere de la începerea celui de-al doilea război mondial şi până în iunie 1940,
atitudinea Bucureştiului a tost una de neutralitate şi de aşteptare a evoluţiei conthmtării directe între beligeranţi,
evitând angajarea decisă într-una din tabere. Ulterior, situaţia operaţiunilor militare şi strategice a impus statului
român alianţa cu Germania hitleristă, ceea ce a dus la ruperea multor legături politice şi diplomatice pe care ţara
noastră le avea în perioada interbelică. Astfel, la 10 februarie 1941, Marea Britanie încetează relaţiile diplomatice
cu România, după luni de raporturi încordate şi chiar ingerinţe ale beligeranţilor în acest sens4 • În opinia Foreign
Otlice, Legaţia engleză din Bucureşti nu mai putea îndeplini de la acea dată, nici măcar un rol de observator
Gheorghe Barbul, Al treJJea om al Axei, Institutul European, Iaşi, 1992, p. 20.
Vezi în acest sens Jean-Pierre Azema, De Munich tl in Lib6ration, (coli. Nouvelle histoire de la France contemporaine, voi. 14),
Seuil, Paris, 1979, p. 16-17. Autorul demonstrează cii mai ales în problema Munchen-ului, dar şi după aceea, curentul politic şi
diplomatic favorabil unei rezistente fată de nazism şi mentinerii "pactului oriental", adică unei alian!e ferme cu statele din estul
Europei, se diminuează treptat.
1
Pentru evoluf ia politicii externe a României între 1935-iunie 1940 vezi printre altii Keith Hitchins, Rom1Înia1 866-1947, Humanitas,
Bucureşti, 1994, p. 431-439; El iza Campus, Din politica extemii R RomiÎniei 1913-1947, Editura Politicii, Bucureşti, 1980, p. 34 7-605;
Viorica Moisuc, DiplomR,tiR României ii problemllllpiiriirii suver1111itiiţii ii independen,tei nR,tionRle i'n perio11d11 m11rtie 1938-mlli
1940, Editura Academiei, Bucureşti, 1971, 305 p.
' Mihail Manoilescu afirmă că imediat după Arbitrajul de la Viena privind împărfirea Transilvaniei (30 august 1940), Italia şi Gennania
au cerut cu insistentă ruperea relatiilor diplomatice şi începerea războiului cu Marea Britanie, fapt pe care el s-a străduit, cu succes,
să-I evite. Vezi Mihail Manoilescu, Dictatul de l11 !1en11 (memorii iulie-august 1940), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991, p. 13).
1
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credibil al evenimentelor din zonă. 5 Mai târziu, la 7 decembrie 1941, Anglia a declarat război României, după ce
încercase, fără succes, să obţină oprirea operaţiilor militare ale trupelor române împotriva URSS la linia Nistrului 6.
Statele Unite vor fi şi ele nevoite să întrerupă raporturile oficiale cu guvernul român la 12 decembrie 194 F. La
această dată, din iniţiativa şi sub presiunea lui Hitler, guvernul antonescian declară, în paralel cu guvernul maghiar,
război Americii. Adevărata atitudine a oficialităţilor de la Bucureşti era însă reflectată de afirmaţia pe care Mihai
Antonescu o face lui Benton, charge d' atfaires al SUA, la plecarea acestuia din România:" nu vom comite niciodată
vreun act de ostilitate împotriva Statelor Unite" 8. Doar în iunie 1942, Roosevelt va răspunde cu o declaraţie de
război împotriva României acţiunii similare a autorităţilor române. în urma unor intervenţii repetate din partea
URSS-ului. 9
Dintre marile puteri democrate care creionaseră organizarea lumii la Versailles în 1919-1920, România va
mai păstra în decursul celui de-al doilea război mondial legătura oficială, pe cale diplomatică, doar cu Franţa, aceasta
nefiind nici un moment sistată. În cele ce urmează ne-am propus să analizăm care este stadiul cercetării istorice
româneşti şi franceze cu privire la evoluţia relaţiilor dintre regimul lui Antonescu şi cel al lui Petain între 1940-1944.
În acelaşi timp, credem că interpretarea critică a surselor istoriografice, combinată cu cea a documentelor de arhivă,
va permite cunoaşterea unor aspecte inedite cu privire la intensitatea şi importanţa raporturilor bilaterale dintre
Bucureşti şi Vichy. De asemenea, studiul istoriografiei şi al documentelor poate oferi date interesante legate de
percepţiile pe care cele două ţări le-au avut una faţă de cealaltă pe parcursul celui de-al doilea război mondial.
Problematica raporturilor româno-franceze în perioada 1940-1944 a fost puţin studiată atât de către
istoriografia românească, cât şi de către cea franceză. Nici memorialistica română şi franceză, nici colecţiile de
documente diplomatice publicate până acum nu abundă în mărturii asupra acestei problematici. Au fost abordate
doar unele aspecte din evoluţia acestor raporturi, anume acelea considerate mai spectaculoase şi mai atractive
pentru cititori şi specialişti, iar în ce priveşte istoriografia română anterioară anului 1989 mai indicate din punct
de vedere ideologic.
Astfel, în perioada regimului comunist, mai ales în anii '70, istoricii şi cercetătorii români au manifestat un
mare interes pentru analizarea mişcării de rezistenţă antifascistă din Franţa de la Vichy, punând un accent deo<;ebit
pe activitatea organizaţiilor şi reţelelor constituite de Partidul Comunist Francez (P.C.F) în Franţa metropolitană
în anii 1940-1944. 10 Alte lucrări şi articole, majoritatea cu caracter memorialistic, au evidenţiat cât de importantă
a fost participarea românilor aflaţi în hexagonul francez la acţiunile rezistenţei de acolo, majoritatea acestor
militanţi fiind de fapt de orientare comunistă, foşti combatanţi în Brigăzile internaţionale din Spania. 11
În ceea ce priveşte cunoaşterea şi interpretările româneşti legate de regimul de la Vichy, acestea sunt şi ele
puţin numeroase. Cel mai documentat studiu în domeniu este cel din 1983, scris de Marin Badea 12 • Autorul face o
analiză a genezei, evoluţiei şi activităţii formaţiunilor politice de dreapta din Franţa interbelică, pentru ca apoi să
pună în discuţie caracterul regimului francez din 1940-1944 şi a celor mai importante acţiuni de politică internă
ale acestuia. Sesizând cu acurateţe principalele trăsături ale regimului francez din al doilea război mondial, istoricul
român este de părere că: "Ceea ce conferă Vichyului substanţă istorică totalitară, fascistă sau fascizantă este
tendinţa manifestă de a opera o reorganizare globală a societăţii franceze potrivit cu un proiect ideologic numit

; Paul D. Quinlan, British nnd American Policies townrds Romania 1938-1947, A.R.A., Los Angeles, 1977, p. 63-69.
• Ibidem, p. 72-73.
7
Politica externă n României- dicfionM cronologic, Editura Ştiin!ifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 241-242.
8 Paul D Quinlan, op. cit., p. 75; Alexandru Cretzianu, Ocnzi11 pierdută, Institutul European, Iaşi,1998, p. 93-94.
9
Paul D Quinlan, op. cit., p. 76.
10
Vezi în acest sens Rezisten,tn europellnă în llflii celui de-11l doile11 război mondinl1938-1945, voi. 2 (Ţările din Europa occidentrală
şi nordică), Editura Militară, 1976, p. 9-76.
11
Români in rezisten,tn franceză în llflli celui de-111 doilea război mondi11l (Amintiri), Editura Politică, Bucureşti, 1969, 365 p. Vezi şi
Cr. Luca-Boico, Unul contra o sută. Români în lupta împotriv11 ocuplln,lilor hitleri~ti ni Fr11nţei, în "Magazin istoric", 1970, nr. 5, p.
47-51.
" Marin Badea, Frnnfn (regimul de in Vichy), în "Regimurile politice fasciste şi totalitare din Europa", voi. III, Editura Politică şi
Militară, Bucureşti, 1983, p. 100-202.
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revoluţia na,tiona/ă şi care trebuia să aibă ca rezultat o aşa-zisă regenerarea Franţei"u. În privinţa politicii externe

a Franţei de la Vichy, Marin Badea nu insistă decât asupra relaţiilor de colaborare cu Germania pe plan politic,
economic, dar şi militar 14 , relaţii pe care le vede motivate de dorinţa de a "îndulci statutul european şi mondial al
Franţei" 15 . Totodată, el accentuează faptul că după momentul noiembrie 1942, toate statele din tabăra aliată au
rupt relaţiile diplomatice cu Vichyul, considerat până atunci un regim legitim, iar diplomaţii francezi din ţările
respective au trecut de partea "Franţei libere". 16
Zorin Zamfir este alt istoric român care a contribuit la studierea relaţiilor româno-franceze în cel de-al
doilea război mondial. El a publicat şi a analizat un raport al lui Richard Franassovici, ambasadorul român la Paris
între 1939-1940, în legătură cu cauzele şi consecinţele înfrângerii din iunie 1940 a Franţei 17 • Abordarea sa, la fel
ca şi cea a lui Marin Badea, suferă totuşi parţial la capitolul interpretare de imperativele timpului la care au fost
redactate, referirile şi citatele din clasicii marxism-leninismului şi din operele politice ale lui Nicolae Ceauşescu
fiind prezente în text.
După 1989, istoriografia românească s-a preocupat de tratarea altor aspecte ale legăturilor dintre România
şi Franţa în perioada 1940-1944, dar şi acum numărul contribuţiilor a rămas redus. Cea mai substanţială dintre
acestea. semnată de Dumitru Hâncu 18 , este o colecţie de documente şi mărturii dedicate activităţii Legaţiei române
de la Vichy, mai precis implicării unor diplomaţi români în încercarea de a prot~ja şi/sau salva pe o parte dintre
evreii români rezidenţi în Franţa pe timpul războiului. Aceasta este de altfel cea mai importantă lucrare dedicată
până astăzi problematicii raporturilor româna-franceze din 1940-1944.
Se cuvine menţionat de asemenea şi articolul semnat de Nicolae Fotino cu privire la misiunea şi activitatea
în România a scriitorului Paul Morand, ministru al Franţei de la Vichy în ţara noastră între 1943-1944 19 •
Din multitudinea de lucrări generale, sinteze, dar şi de cercetări şi studii specifice asupra politicii externe a
României până la 1947 nici una nu menţionează dincolo de momentul iunie 1940 care a fost evoluţia şi importanţa
contactelor dintre Vichy şi Bucureşti. În schimb, toate insistă asupra efectului de derută pe care căderea Franţei o
are asupra factorilor politici români şi asupra izolării diplomatice şi lipsei de aliaţi în care se găseşte ţara noastră
în acel moment.
Se poate deci concluziona că în istoriografia românească nu există până astăzi o contribuţie care să abordeze
în mod sintetic şi sistematic problematica raporturilor româno-franceze în timpul celui de-al doilea război mondial.
La rândul ei, chiar dacă istoriografia franceză a demonstrat o preocupare deosebită pentru analiza tuturor
aspectelor legate de regimul de la Vichy (politică internă, externă, economică, instituţiile statului, legislaţie, ~.a.),
existând o abundenţă de cărţi pe aceste teme şi nenumărate polemici în legătură cu caracterul, politica şi impactul
Vichy-ului asupra vieţii Franţei şi a francezilor, puţine lucrări au fost consacrate sau au menţionat legăturile dintre
Franţa de la Vichy şi ţările Europei centrale şi de est, în special cele cu România.
Una dintre cele mai detaliate şi mai aprofundate lucrări dedicate politicii externe franceze dintre 1939-1944
este cea a lui J.B. Duroselle "L'abîme"20 . Cunoscutul istoric al relaţiilor internaţionale analizează aici, foarte
minuţios, evoluţia tuturor iniţiativelor şi raporturilor diplomatice avute de către Vichy, precum şi relaţiile dintre
mişcarea de rezistenţă gaulistă, Vichy şi ţările membre ale celor două tabere beligerante. În acest context, el
reliefează, succint, şi câteva dintre aspectele legăturilor dintre Bucureşti şi Vichy. Astfel, una din consecinţele
colaborării între Franţa de la Vichy şi cel de-al treilea Reich s-a manifestat prin cedarea majorităţii intereselor
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Ibidem, p. 157.
Ibidem, p. 192-200.
lbideJD, p. 191.
Ibidem, p. 198.
Zamfir Zorin, Un diplomat român despre cauzele ii consecintele înfrângerii militare a Fran,tci în mai-iunie 1940, în "Studii şi
articole de istorie·: Bucureşti, 1985, nr. 51-52, p. 66-75.
Dumitru Hâncu, Un licăr în beznă (Acţiuni necunoscute ale diplomatiei române}, Editura Hasefer, Bucureşti, 1997, 352 p.
Nicolae Fotino, Paul Morand -ministre de France li Bucarest d 'aout 1943 ti juin 1944, în "Revue roumaine d 'etudes internationales ·:
Bucureşti, 1993, XXVII, nr. 5-6, p. 343-350.
J.B. Duroselle, L'Abîme 1939-1944, Seuil (collection Points-Histoire), Paris, 1990,811 p.
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franceze din România, în special a celor din industria petrolieră, către Berlin21 • Totodată, J.B. Duroselle accentuează
faptul că România este una dintre puţinele ţări în care reprezentanţa diplomatică a Vichy-ului se menţine până în
1944, în 11 august existând chiar o cerere de protecţie din partea Legaţiei franceze de la Bucureşti, dar şi din
partea celor de la Tokio, Istanbul şi Sofia, către mareşalul Petain şi factorii politici francezi 2c.
Informaţii importante privind raporturile româno-franceze în perioada ianuarie 1938- decembrie 1940 se
găsesc şi în cartea Mariei G. Brătianu 23 , istoric francez de origine română, autoarea oferind cititorilor fragmente
din documente de arhivă ;nedite, grupate pe tematici politice şi economice.
De asemenea, istoriografia franceză dedicată situaţiei evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial
s-a oprit şi asupra politicii duse de regimul Antonescu în această problemă. Carol Iancu publică selecţiuni din 100
de rapoarte diplomatice trimise de la Bucureşti de diplomaţii francezi şi face pe baza acestora o analiză minuţiOasă
a atitudinii guvernului român faţă de evrei între 1940-194424 • Se poate însă reproşa acestei lucrări o anume parţi ali tate
în interpretarea documentelor de arhivă, mai ales datorită modului în care uneori informaţiile asupra evreilor sunt
decupate din contextul mai larg al unor telegrame şi rapoarte.
Memorialistica franceză deţine în schimb mai multe mărturii privind raporturile româno-franceze. O carte
esenţială pentru cunoaşterea vieţii duse de diplomaţi! francezi aflaţi în România pe timpul celui de-al doilea război
mondial este jurnalul lui Jean Mouton25 , director adjunct al Institutului Francez din Bucureşti între 1938-1946.
O altă lucrare care oferă detalii interesante pe marginea acestui subiect este cea a lui Andre Godin ··une
passion roumaine" 26 , de fapt o monografie bine scrisă a Institutului Francez din Bucureşti între 1924-194S. Ea
conţine multe informaţii legate de viaţa culturală a Bucureştiului în timpul celui de-al doilea război mondial,
precum şi cu privire la rolul de bastion al culturii occidentale pe care Institutul Francez 1-a deţinut în acei ani.
Trebuie menţionată însă o scădere a acestei lucrări şi anume lipsa oricăror note de subsol.
Dedicat poziţiei avute de diplomaţii de la Institutul Francez şi ambasada Franţei, dar şi a altor resortisanţi
francezi aflaţi în România în momentul evenimentelor din iunie-iulie 1940 de pe frontul de vest este şi articolul
lui Jean-Marie Mayeur. Istoricul francez reconstituie şi analizează, pe baza unui schimb de scrisori inedit existent
între de Gaulle şi Alphonse Dupront, directorul Institutului Francez din Bucureşti între 1932-1940, ralierca la
mişcarea Franţei libere a acestuia împreună cu alţi câţiva prieteni şi colaboratori francezi. c7
Amănunte legate de activitatea Legaţiei Franţei de la Vichy în România între 1943-1944 se găsesc şi în
biografia lui Paul Morand semnată de Ginette Guitard-Auviste2 8. Autoarea, bazându-se pe surse documentare, pe
corespondenţa lui Paul Morand, dar şi pe interviuri cu scriitorul francez şi cu cei care 1-au cunoscut, oferă noi date
despre timpul petrecut de Paul Morand ca ministru al Franţei la Bucureşti în cel de-al doilea război mondial.
Cercetări ulterioare în biblioteci româneşti şi străine vor putea îmbogăţi numărul de surse istoriografice pe
care am încercat să le prezentăm succint în cele de mai sus. Pornind aşadar de la această bază istonografică şi
memorialistică şi de la sintezele existente pe tema relaţiilor internaţionale între 1939-1945, completată de
investigarea minuţioasă a documentelor de arhivă, se poate încerca o reconstituire asupra raporturile politicodiplomatice dintre România şi Franţa în perioada iunie 1940-august 1944.
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Ibidem, p. 348, 365.
Ibidem, p. 605.
Maria G Brătianu, Roum11nie 1938-1940 vue de Fr1111ce. Recherches d1111s les archil,.es franfaises, Paris, 1996, 262 p.
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http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

323

N ationalizări
în

judetul N ăsăud
Adrian ONOFREI

Fenomenul naţionalizării se înscrie în cadrul mai larg al transformărilor din ţara noastră în perioada ce a
urmat celui de al II-lea război mondial; el reflectă modul şi acţiunea practică prin care noile forţe politice au făcut
demersuri pentru a-şi asigura controlul asupra sectorului economic, văzute ca premisă a impunerii unui nou
sistem economic, social şi politic.
Fără a încerca să formulăm opinii asupra direcţiilor de dezvoltare impuse de forţele politice apărute pe
scena românească, vom reţine doar acţiunea practică, modul de aplicare al conceptelor în sectoarele supuse acţiunii
factorului economic.
Astfel, cercetarea istorică de până la 1989 a operat în studierea acestui fenomen cu definiţia naţionalizării
înţeleasă sub două aspecte: pe de o parte, în sens capitalist, ca trecere în proprietatea statului burghez a unor
bunuri ale proprietarilor particulari, fără a schimba esenţa proprietăţii capitaliste; pe de altă parte, în înţelesul
socialist, ca lichidare a proprietăţii private a claselor exploatatoare asupra principalelor mijloace de producţie şi
asupra altor bunuri, acumulate prin exploatarea şi. trecerea acestora în proprietatea socialistă de stat ca bunuri ale
întregului popor; evident, cel de al doilea concept a fost acceptat pentru a defini şi justifica transferul de proprietate 1.
După 1989, alături de alte segmente ale istoriei mai recente, cercetările s-au concentrat şi asupra perioadei
următoare celui de al II-lea război mondial. Deşi modestcl, acestea au acceptat ca definiţie a conceptului de
naţionalizare o altă viziune asupra fenomenului. Astfel, acesta a fost definit ca "transfer către colectivitate a
proprietăţii asupra anumitor mijloace de producţie, aparţinând particularilor, în vederea, tie de a servi mai bme
interesele publice, tie de a asigura independenţa statului sau de a interzice beneficii private în anumite activităţi,
Jie de a-i sancţiona pe proprietari pentru comportamentul din trecut" 3.
Un alt punct de vedere arată că "naţionalizarea este actul prin care guvernul unei ţări devine proprietar
asupra unor întreprinderi sau sectoare de activitate. Unii specialişti susţin că naţionalizarea contribuie, în anumite
~ (s.n.) la creşterea eficienţei economice, deoarece permite utilizarea unor importante fonduri publice. Al\ ii
însă, susţin că prin naţionalizare, eficienţa economică a activităţii scade, în special, datorită sporirii excesive a
costurilor de producţie, consecinţă a unei conduceri centralizate"4 •

1

3
4

Cf. Mic dicţionar enciclopedic, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1972, p 618; subsumate acestei definiţii, amintim câteva din lucrările
pe această temă: G. Sonea, NaţionaliZ/1/'ea principalelor mijloace de producţie i'n România, Ed. Politică, Bucureşti 1968, p 158; Gh.
Surpat, Naţionalizarea şi semnificaţia istoricii pentru dezvoltarea României pe calea socialismulw; Ed. Politică, Bucureşti 1980;
xxx-Naţionalizarea şi progresul economico-social, Ed. Politică, Bucureşti 1974; Naţionalizarea-premisă aindustrializiiriisocialiste
a Olteniei, Ed. Scrisul Românesc, Craiova 1978; Nicolae N. Constantinescu, Naţionalizarea principalelor mijloace de produc,tie, în
"Progresul econouu'c în România 1877-1971', Ed. Politică, Bucureşti 1977, pp 383-391.
Termenul "modest" l-am folosit cu referire la cercetarea fenomenului na!ionalizării. Astfel o cronologie a legislaţiei privind
na! ionalizările în România a realizat Ion Bucur- Naţionaliziirile din România, în Arhil'ele totalitarismului. anul III, nr. 1-2, 1994. p
313-321; amintim şi alte lucrări în care este analizat fenomenul: Dennis Deletant -România sub regimul comunist, Biblioteca
Sighet, Fundafia Academia Civică, Bucureşti 1997, p 233; Ghiţă Ionescu -Comum'smul i'n România, Ed. Litera, Bucureşti 1994.
Le Petit Larousse -D1'ctionaire Encyclop6dique en Couleurs, Paris 1993.
Chişoiu Meddy -Mic dic,tionar econo1nic, Clusium, f.a.
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Rezultă

din cele de mai sus esenţa fenomenului, care constă în transferul de proprietate. de regulă cea
privată, prin diferite mijloace şi metode. către stat.
Fenomenul s-a aplicat şi în ţări cu economie capitalistă, în anumite etape istorice, nu atât din motive
ideologice, cât pentru a salva unităţi economice din dificultăţile în care se aflau. O parte din acestea au trecut,
ulterior, din nou în proprietate privată 5 •
În România, noua Constituţie, adoptată în aprilie 1948, cuprindea prevederi care vor ti utilizate pentru
modificarea proprietăţii şi motivarea actelor de naţionalizare. În articolul 6 se arată că: "bogăţiile de orice natură
ale subsolului, zăcămintele miniere, pădurile, apele, izvoarele de energie naturală, căile de comunicaţie ferate,
rutiere, pe apă şi în aer, poşta, telegraful, telefonul şi radioul, aparţin statului, ca bunuri comune ale poporului". La
articolul 11 se preciza că: "atunci când interesele generale cer, mijloacele de producţie, băncile şi societăţile de
asigurare, care sunt proprietate particulară a persoanelor fizice sau juridice, pot deveni proprietate a statului,
adică bun al poporului, în condiţiile prevăzute de lege" 6.
Pornind de la aceste prevederi, Plenara C.C. al P.M.R. din 1Oiunie 1948 urma "să ia în discuţie şi să aprobe
lucrările de pregătire a naţionalizării întreprinderilor industriale, miniere, de transport, bancare şi de asigurări,
tăcute potrivit liniei Congresului P.C.R. şi prevederile Constituţiei, inclusiv proiectul de naţionalizare a principalelor
mijloace de producţie, prezentat de Biroul Politic al C.C. al P.C.R. 7.
Tot pentru aceiaşi dată, au fost convocaţi la sediul C. C. al partidului , toţi secretarii comitetelor judeţene
de partid şi întreprinderi, cât şi instructorii Comitetului Central, cu care pril~j s-a tăcut instruirea lor, prezentându-li-se
planul naţionalizării pentru fiecare judeţ în parte. Pentru a asigura buna coordonare a tuturor operaţiilor de
naţionalizare, au fost constituite 35 de comisii de naţionalizare, din care 18 au răspuns de mai multe judeţe. La
sediul judeţenelor de partid au fost instruiţi cei 4 membrii ai comisiilor judeţene de naţionalizare, membrii
birourilor judeţene, consiliilor judeţene sindicale şi activul de partid. A doua zi, 11 iunie 1948, Marea Adunare
Naţională a dezbătut şi aprobat Legea Naţionalizării, prezentată de Consiliul de Miniştrii 8 , devenită "Legea
nr.l19 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi··~.
Legea prevedea la art.l că: "se naţionalizează toate bogăţiile subsolului, care nu se găseau în proprietatea
statului, la data intrării în vigoare a Constituţiei R.P.R., precum şi întreprinderile individuale, societăţile de
orice fel şi asociaţiunile particulare industriale, bancare şi de asigurări, miniere, de transporturi şi
telecomunicaţii". La art.2 se arăta că: "o dată cu întreprinderile principale, se naţionalizează toate întreprinderile
anexe. Se naţionalizează de asemenea, instituţiunile şi instalaţiile care servesc în mod permanent activităţii
unei întreprinderi naţionalizate, chiar dacă aceste instalaţi uni aparţin altui proprietar decât cel al întreprinderii
nationalizate". Ministerele de resort urmau să numească directori, care vor lua în primire conducerea
'
întreprinderilor naţionalizate. Statul acorda despăgubiri proprietarilor şi acţionarilor întreprinderilor
naţionalizate, creând în acest scop fondul Industriei Naţionalizate 10 •
Judeţul Năsăud a fost repartizat în cadrul Comisiei de Naţionalizare cu sediul la Cluj. De aici, delegaţii au
ajuns la Bistriţa la ora 520 din dimineaţa de 11 iunie 1948. Prima şedinţă a Comisiei Judeţene de Naţionalizare a
avut loc la ora 7 dimineaţa. Din această cauză, programul a fost comprimat, astfel ca, la ora 14, noii directori să fie
instalaţi în posturi. La ora 18 4\ când s-a transmis prin radio textul legii de naţionalizare, "toate operaţiile pregătitoare
erau îndeplinite" 11 .

1

Sergiu Tămaş,

6

Co/ecţiune

DicţionRI politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, Ed. Academiei Române, Bucureşti 1933.
de legi, decrete, regulamente, tomul XXVI, 1-30 aprilie 1948, p 987.
7 Gh. Sonea, op.cit., p 69; Rezoluţii şi howiri ale C.C. al P.R.M, voi./, 1948-1950, Ed. Politică, Bucureşti 1952, p 24.
8 Desfăşurarea ac!iunilor şi adoptarea legii, precum şi aplicarea acesteia, pe larg la: Gh. Sonea, op.cil.; Gh. Surpat -op.cit.; Ghi!ii
Ionescu, op.cit.
9 Monitorul Oficial, nr. 133 bis, 11 iunie 1848, p 5047-5066.
10
Ibidem.
11 Direcţia jud Bistriţa-Năsăud a Almvelor Naţionale, fond. Comitetuljudeţean PC.R. Năsăud, dos. 43/1948, f.59 (în continuare:
A.NB... .fond ... )
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Conform listei anexe la Legea nr.119/1948, în judeţul Năsăud au fost naţionalizate următoarele întreprinderi,
pe profiluri de activitate:
a. în industria producătoare de cherestea, cărucioare, perii şi pensule, rulouri şi jaluzele, răcoritoare şi alte
articole de lemn:
- Bologa Elisabeta
Prundu- Bârgăului
- Valea Bârgăului
- Prundu-Bârgăului, ca fabrică de cherestea.
b. căi ferate particulare:
- Ilva Mare-Ilva Mică
- Telciu- Telcişor 12
Lucrările de nationalizare au continuat pe parcursul întregului an 1948. La lista specială, cu anexele din
Legea nr.11911948, s-au adăugat alte întreprinderi, identificate şi naţionalizate de comisiile judeţene. Pentru judeţul
Năsăud, au mai fost naţionalizate în baza aceleiaşi legi:

Numele

societllţii

Profil

Sucunala din jud. Năsăud

Sediul central
1

Valea Rodnei
:Prundu Bârgăului -prima
iFabrică de cherestea din
~~geal

•Hatch.i-Adolf&comp.
Martian&comp.
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! - - - - -

Bist!i_~---- _ --~-- __'Conserve mixte

1:_fabrica de unt --~~~-::--~~~~~~-~!Uzinele electrice
Elecricitate
11

tTh. Friimm

iBe~

IRegna
iRegna
'Fabrica de spirt

IBistritf~_,__~t!:J-~.Brăti~tti:___ i

[Predată la Romlacta
!Livezile

~~~~~-r-~~~~~~':=--::--::-~~~~~~~-:

i~c~h~ere~st~~-------r~------------r-II~lv~a~M_i~că____ ~------~,

1

jCheres=te=a=-------~ICherest~

I,-=-AI=c=-=o=o-=-1_________

1,1 _
- __ _ _ _ _ _ _

IFiad
lsusenii Bârgăului
,i-=B=-=i=st=ri=ta'--------------'l·

Au fost naţionalizate morile comunale şi sistematice din judeţ, în următoarele comune: Dumitra, Satu Nou,
Prundu Bârgăului, Dipşa, Sângeorzul Nou, Chiraleş, Lechinţa, Buduş, Viişoara, Crainimăt, Sărata, Monariu,
Livezile, .Telna, Sângeorz-Băi, Ragla, Dumitriţa, Prislop 14 •
Efectul legii de naţionalizare s-a extins şi asupra micilor meseriaşi şi meşteşugari, care prin deciziuni ale
Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei, pe parcursul anului 1949, au fost naţionalizaţi, având ca obiect de activitate:
comerţ mixt, papetărie, comerţ cu băuturi spirtoase, comerţ cu articole de tierărie 15 •
1

~

MO., m· /33, bis, 11 iunie 1948
A.NB., fond: prefecturajud Năsăud, d. l/1948. Pentru denumirea străzilor în perioada 1948-1950. vezi studiul lui Adrian Onofreiu,
. Oraşul Bistn!a-Habitat fi toponimie, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj, XXXIV, 1995, p 295-323.
14
A.NB.. fond Comitetul prol'JZoriu a/jud Niisiiud -sec! ia Gospodărire şi Industrie Locală, d.ll3/ 1949, f. 6-7.
11
Într-un singur volum din Registru/analitic -linJJe indil'idualeal Camerei de Comef1 şi Industrie Cluj -filiala Bistriţa. figurează 31
de linne na!ionalizate, în jude!ul Năsăud, în anul 1949, în special prin Decizii ale Ministerului Comeqului şi Alimenta!iei nr.
13
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Subliniind efectele actului naţionalizării, un raport al judeţenei P.C.R. Năsăud arata că: "în legătură cu
actul revoluţionar al Naţionalizării industriei în judeţul nostru, importantă nu a fost decât "Regna" forestieră,
fabrica de hârtie din Prundu-Bârgăului şi fabrica de produse ceramice Bistriţa; acestea tiind, desigur, completate
de o serie întreagă de ciuperci (s.n. ), care, altele sunt în stare de funcţionare, iar altele, chiar distruse. Naţionalizarea
a fost primită peste tot, chiar de aşa zişii încă grăniceri (s.n.) cu entuziasm, noii directori au fost primiţi foarte
bine" 16 •
Comisia judeţeană de naţionalizare sublinia într-un raport că: "în toate cazurile de naţionalizare, s-a desfăşurat
în linişte. Vestea a fost primită de muncitorii din fabrici cu mare bucurie. Ea se putea citi pe feţele tuturor şi în
entuziasmul cu care s-au votat moţiunile. Foştii directori sau proprietari nu s-au opus deloc; din contră unii susţin
că sunt mulţumiţi, că scapă de grijă. Noii directori au acceptat sarcina lor şi au trecut la fapte imediat. Nu s-a
semnalat nici o tendinţă de demobilizare a maselor" 17 •
Situaţia din judeţ după aplicarea legii de naţionalizare era astfel descrisă într-un raport al aceleiaşi comisii:
"începând cu ziua de 12 iunie dimineaţa, am început să controlăm întreprinderile naţionalizate din judeţ, pentru a
urmări bunul mers al operaţiunilor de predare-preluare, precum şi pentru a da lămuriri noilor directori; astfel în
prezent toate întreprinderile naţionalizate din judeţul nostru, noii directori s-au pus în legătură cu Oficiile industriale
respective; ţinem să remarcăm că, ulterior după naţionalizare, întreprinderile "Regnei", în mma anunţului trimis
de la Bucureşti, au fost scoase de sub naţionalizare.
În toate cazurile acţiunea de naţionalizare a decurs în linişte, vestea a tost primită de muncitorii din fabrici
cu cea mai mare bucurie. Bucuria s-a manifestat şi în unele angajamente, de exemplu: la fabrica de hârtie din
Prundu-Bârgăului, unde muncitorii şi-au luat angajamentul să repună fabrica în funcţiune în termen de 4 luni, cu
toată starea rea de acolo.
De asemenea, şi la Valea-Rodnei, în aceeaşi măsură şi entuziasm a tost primită naţionalizarea, muncitorii
din fabricile naţionalizate şi-au luat angajamentul de a avea grijă de fabricile care au tost naţionalizate, prin
echipe de pază în mod voluntar şi, de mărirea producţiei, Îară ore suplimentare.
Noii directori au acceptat sarcina lor şi au trecut la fapte imediat. Un tovarăş de la Valea Bârgăului susţine
că resimte faptul că ştie cam puţină carte şi ar dori, mai degrabă, să rămână la locul lui; nu s-a semnalat nici o
tendinţă de demobilizare a meselor" 18 •
Acestea sunt aspectele destinate a ti cunoscute de conducerea superioară şi care trebuiau să prezinte situaţia
cont\.lrm ... liniei oficiale. Putem însă surprinde şi imaginea reală a fenomenului, mai ales în cazul proprietarilor
particulari. Astfel, Gustav Zikeli, un "capitalist" cu vechi state de activitate de tipărire în Bistriţa, descrie astl'el
acţiunea de naţionalizare: "Două surprize neplăcute ne-a adus acest an 1948 ... A doua interesa tipogratla şi
magazinul. La 4 decembrie a apărut un delegat din Bucureşti şi mi-a comunicat că tipografia şi magazinul au fost
puse sub supravegherea statului. Mi-a arătat o confirmare scrisă, în care totuşi nu era vorba decât de tipografie. La
observaţia mea tăcută în acest sens, mi-a spus că hotărârea a fost extinsă de câteva zile şi asupra tipografiei. Mai
departe, mi-a spus să conduc cele două întreprinderi în acelaşi fel, numai că, pentru controlul şi supravegherea
gestiunii, a tost numit un nou administrator.
Librăria a fost mutată la tipografia "Minerva" în care lucra administratorul. Librăria mea şi eu au trebuit să
lucrăm acolo. Eu ca şi calculator. Tipografia Zikeli se spunea că nu mai există, cu toate că se lucra mai departe.
Folosirea ştampilelor de tipografie a fost interzisă, apoi, după câteva săptămâni, a fost iarăşi voie, totuşi cu menţiunea
,,tipografie naţionalizată" (s.n.). Mai târziu s-a renunţat la această denumire. Exista din nou o tipografie Zikeli" 19 •

•b

17
18

19

93674; 10115; 44653; cf. A.NB., fond: Camem de Comer,t fÎ Industrie Cluj -filiala Bistn/a. Registrul analitic -fim1e individuale.
voi. 1.
A.NB., fond: Comitetuljudeţean P.C.R. Niisiud, d 30/1948, f. 89.
Jdem, d 43/1948, f. 60.
Jdem, d 30/1948, f. 86. Regna a fost nationalizată în noiembrie 1948.
!dem, fond "GustaJ' Zikeli', d 5, f. 91.
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Aceiaşi

comisie de naţionalizare recunoştea la sf'arşitul raportului că situaţia întreprinderilor naţionalizate
nu era cea mai bună, fie din cauza distrugerilor provocate de război, fie din cauza reducerii producţiei şi a atitudinii
ostile a unor ang~jaţi, drept pentru care "paza întreprinderilor naţionalizat s-a întărit cu elemente P.M.R. în echipe,
pe schimburi, plus un jandarm, acolo unde e cazul, iar acolo unde nu se instalase noii directori şi nefiind muncitori,
adică fabrica nelucrând, numai printr-un jandarm" 20 .
Pentru a spori controlul asupra întreprinderilor naţionalizate, directorii "duc munca în colectiv, primind
ajutorul organizatiilor de bază (s.n.) şi a sindicatului din întreprindere. Sindicatele din întreprinderile naţionalizate
au avut în centrul preocupărilor, felul cum noii directori îşi duc munca, cum păstrează aceste bunuri şi grija lor
deosebită de producţie; astfel, cu ocazia controalelor făcute "s-a observat bănuite tendinte de sabotaj (s.n.) la
moara sistematică din Prundu-Bârgăului, unde noul director este un element devotat, însa nu corespunde şi,
căzând sub influenţa fostului administrator, lăsând să fie întrebuinţat în munci de hamalâc, abătându-i vigilenţa de
la postul ce i s-a încredinţat.
De asemenea, fostul director de la fabrica de cherestea naţionalizată "Făgetul" din Prundu-Bârgăului, au
trebuit să tie luate măsuri de schimbare a lui, în urma atitudinii lui nesănătoase şi anarhice.
De asemenea, directorul de la fabrica de teracotă din Bistriţa nu corespunde, tiind un element int1uenţabil,
lăsându-se dirijat de fostul administrator".
La sfărşitul anului 1948 întreprinderile naţionalizate din judeţ reuşiseră să îndeplinească planul de producţie
prevăzut, cu toate greutăţile întâmpinate. În cursul lunii decembrie s-a ţinut o şedinţă cu toţi directorii întreprinderilor
naţiOnalizate, cu toţi secretarii organizaţiilor de bază de la întreprinderi, unde s-a analizat situaţia producţiei,
lipsurile în muncă, precum şi sarcinile pe anul economic 194921 •
Revenind la cronologia şi tematica evenimentelor, remarcăm că următorul act prin care s-au naţionalizat
proprietăţi private a fost Decretul 175 din 3 august 1948, pentru reforma învăţământului. În articolul XXXV se
arăta că: "toate şcolile confesionale sau particulare de orice fel, devin şcoli de stat". În tabloul anexat, erau
cuprinse următoarele unităţi şcolare din judeţul Năsăud:
a. Şcoli reformate: Şcoala primară Bistriţa; Fântânele, Matei; aici se adaugă unităţi din teritoriul actual al judeţului:
Chiochiş, Uriu, Beclean, Reteag, Bretea, Nuşeni, Braniştea.
b. Şcoli romano-catolice: Bistriţa, Rodna, Sărata, Şieuţ, Ţigău.
c. Şcoli evanghelice C.A.: Bistriţa, Teaca, Ui1a, Monari.
d. în oraşul Năsăud: Liceul teoretic "George Coşbuc", str. Grănicerilor nr. 62; Liceul teoretic de fete, str. Gării
nr.1; Şcoala normală mixtă, str. Grănicerilor nr. 722 .
Aceste bunuri, ca urmare a Decretului nr. 176 din 3 august 1948 "pentru trecerea în proprietatea Statului a
bunurilor bisericilor, congregaţiilor sau particularilor. ce au servit pentru funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor
de învăţământ general, tehnic sau profesional", au trecut în proprietatea statului. Motivaţia din art.1 al decretului
arăta că: .,pentru buna organizare şi funcţionare a învăţământului public de stat şi pentru lărgirea şi democratizarea
învăţământului, toate bunurile mobile şi imobile care au aparţinut bisericilor, congregaţiilor, comunităţilor religioase,
asociaţiilor particulare, cu sau tără scop lucrativ şi, în general, particularilor, persoane tizice sau juridice, şi au
servit funcţionării şcolilor de învăţământ, trecute conform articolului 35 din Legea învăţământului public, trec în
proprietatea statului, atribuindu-se Ministerului Învăţământului Public, care le va întrebuinţa pentru nevoile
învăţământului" 2 ·'.

~o
11

~~

Idem. fond: ComitetuljudefeanPC.R. Năsăud, d 30/1948, f. 86.
Ibidem, vezi şi fond: ConsiliuljudefeRn al sindicatelor Bistri,ta-Năsiiud, d 9/1948.
Coiec.tiunea de legi, decrete şi deciziuni, tomul XXVI, 19481 1-Jlaugust, p 1762. S-au menţionat localităţile din actualul judeţ
Bistrita-Niisăud, chiar dacă în 1948 nu toate faceau parte din teritoriul actual al judeţului. Pentru evoluţia administrativă a judeţului
şi apartenenţa localită!ilor, vezi: Adrian Onofreiu, Evolu,tiateritorial administrativă ajude,tului Bistr~ta-Niisăud /918-1968, mss, la
A.NB.

13

Colec.tiune de legi... p 1682.
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Un alt domeniu care a fost afectat de transferul de proprietate a fost sistemul financiar-bancar şi de credit.
Potrivit Decretului nr.179 din 13 august 1948 "pentru dizolvarea şi lichidarea întreprinderilor bancare şi instituţiilor
de credit" - "pe data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial, întreprinderile bancare şi instituţiile de
credit de orice fel, cu capital particular sau de stat, se consideră de drept dizolvare şi intrate în stare de lichidare".
Art.ll preciza că: ,.de la intrarea în vigoare a decretului de faţă, nici o societate bancară sau institut de credit nu se
mai poate întiinţa" 24 . Reglementarea aceasta a dus la lichidarea activităţii băncii ,.Aurora" din Năsăud.
Deoarece în Transilvania sistemul căilor ferate particulare era extins, prin Decretul nr.232 din 9 septembrie
1948 "pentru naţionalizarea unor întreprinderi de căi ferate particulare", au fost naţionalizate următoarele căi
ferate particulare din judeţul Năsăud:
patrimoniul Societăţii Anonime Române de căi ferate particulare locale someşene, cu următoarele linii:
Apahida - Dej - Jibou - Zalău.
Dej - Beclean- Bistriţa- Bistriţa Bârgăului.
Patrimoniul trecea în proprietatea Administraţiei Publice Autonome C.F.R. şi era înglobat în patrimoniul
general al acesteia25 .
Domeniul sănătăţii publice a fost, la rândulsău, afectat de naţionalizare. Prin decretul nr.302 din 2 noiembrie
1948 "pentru naţionalizarea instituţiilor sanitare particulare" s-au naţionalizat "Toate întreprinderile şi instituţiilor
sanitare (spitale, policlinici, case de sănătate, matemităţi în funcţiune sau care şi-au încetat activitatea în total sau
în parte, sau care nu se găsesc în proprietatea statului, fie ele instituţiuni individuale. societăţi de orice fel sau
asociaţii; prin efectul naţionalizării, instituţiile sanitare trec în proprietatea Statului, cu tondul de comerţ ~i cu
toate obligaţiile contractate în vederea funcţionării lor". În judeţul Năsăud au fost naţionalizate:
Sanatoriul Dr. Spovala, din Bistriţa26 .
Prin Decretul nr. 303 din 3 noiembrie 1948 "pentru naţionalizarea întreprinderilor cinematografice şi
n:glementarea circulaţiei cu produse cinematografice" s-au naţionalizat cincmatografclc. Art. 1 preciza că: "se
naţionalizează toate întreprinderile în funcţiune sau care şi-au încetat activitatea, în total sau în parte, în lichidare
sau depozit, de producere sau transformare de filme cinematografice, care se găsesc în proprietatea Statului, lie
ele întreprinderi individuale, societăţi de orice fel, asociaţii. Întreprinderile naţionalizate trec în proprietatea Statului
ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini". În judeţul Năsăud au tost naţionalizate
cinematografele:
"Omnis" -Bistriţa; "Capitol" -Bistriţa; "Cika" -Năsăud; "Rodna" (Hagea Vasile) -Rodna; "Trianon:· -Prun du
Bârgăului 27 .

Comisia de naţionalizare a judeţului Năsăud s-a prezentat la întreprinderile din oraş şi judeţ, unde a sigilat
la ora 14, iar unde a tost radio. a ascultat, unde nu. a citit proiectul de lege. care la acea oră devenea lege
(s.n.) în spiritul căreia s-a trecut la inventarierea bunurilor. Această operaţie s-a terminat în seara zilei de 3 noiembrie
1948. Întreprinderile cinematografice nu au suferit întreruperi de program, cele care erau în ti.mcţiune. Celelalte,
care înainte de naţionalizare nu funcţionau, au fost preluate, însă nu s-a putut să li se dea viaţă, deoarece lipsesc
anumite lucruri şi, în unele locuri, curentul. Însă acestea au fost preluate şi sigilate, iar inventarele, conform
instrucţiunilor, au fost înaintate organelor în drept.
Din momentul preluării, securitatea a fost înlăturată, nefiind nici o încercare de distrugere sau sabotaj.
Personalul corespunzător a rămas şi sprijină conducerea, iar personalul necorespunzător, în trunte cu patronii, a
fost înlăturat.
"până

~4

Ibidem, p 1821; Decretul ru: 320 pentru organiZIII'ell Băncii Populare RomiÎIJe -Bflllcii de Stat, Bucureşti 1948, p 16. Pentru fostul
jude! Năsăud, a se vedea: A.NB., fond: Colec,ti11 de coopemlÎI'e fi bănci populare, care cuprinde dosarele institu!iilor de credit din
judeţ, cooperative şi bănci populare, până Ia lichidarea lor.
~s Co/ec,tiunea de legi... tomul XXVI, 1948, 1-.10 septembrie, p 1901.
~ Ibidem, tomul XXVIII, 1-30 n01-:, p 2038.
7
' Ibidem, p 2052.
6
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Meetinguri cu personalul, nu s-au ţinut, deoarece erau numai câţiva la fiecare întreprindere, cu care s-au
ţinut consfătuiri, unde s-a arătat importanţa politică a naţionalizării.
În mase a fost prelucrat, în întruniri le care au avut loc în cadrul săptămânii prieteniei româna-sovietice. De
masa populară a fost primită bine"28 .
Anul 1949 a adus continuarea acţiunilor de expropriere şi trecere în patrimoniul statului a bunurilor imobile,
proprietatea particularilor.
Cronologic, primul este Decretul nr.83 din 2 martie 1949 "pentru completarea unor dispoziţii din Legea
187/1945". Motivaţia era prezentată în articolull: "pentru a împiedica acţiunea de sabotare a planului de însămânţări
şi a producţiei agricole, pentru a asigura dezvoltarea agriculturii în R.P.R., se completează Legea 18711945 cu
următoarele dispoziţiuni:

a.

b.
c.

Art.2: Trec în proprietatea statului, ca bunuri ale întregului popor:
asociaţiile agricole sub formă de exploatări agricole moşiereşti, care au tăcut obiectul exproprierii, potrivit
Legii 18711945 şi fermele model, constituite prin efectul aceleiaşi legi, cu întreg patrimoniul viu şi mort,
clădiri aparţinând sau afectate acestor exploatări, indiferent de locul unde se atlă;
instalaţiile agricole şi industriale, bunurile şi materialele depozitate, aparţinând exploatărilor agricole moşiereşti
expropriate;
toate creanţele, titlurile, precum şi, participările cuvenite, decurgând din activitatea exploatărilor moşiereşti
expropriate" 29 .

Pentru judeţul Năsăud decretul nu a avut aplicare extensivă, deoarece aici nu au existat, în perioada
interbelică, numeroase exploataţii agricole cu mari suprafeţe de teren.
La 2 aprilie 1949 a tost emis Decretul nr.l34 "pentru naţionalizarea unităţilor sanitare ca: farmacii urbane,
reşedinţe şi nereşedinţe de judeţ şi centre importante muncitoreşti, laboratoare chimica-farmaceutice, drogherii,
depozite de medicamente şi laboratoare de analize medicale". Prin acest decret se naţionalizau unităţile mai sus
ammtite "în funcţiune sau care şi-au încetat activitatea parţial sau total, tără a avea autorizaţie de închidere, fie că
sunt exploatate individual, de societăţi de orice fel sau de asociaţii". Unităţile sanitare naţionalizate erau trecute în
proprietatea statului ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini urmând a ti administrate de
Ministerul Sănătăţii 10 .
În judeţul Năsăud, în urma sarcinilor primite din partea C.C. al P.M.R., s-a constituit comisia judeţeană de
naţionalizare. Activitatea acesteia s-a desfăşurat, după propriile mărturii, astfel: "S-a procedat imediat la alcătuirea
unui plan operativ şi la recrutarea elementelor necesare operaţiunilor pe teren. S-au încadrat în acţiune 16 muncitori,
membrii de partid, 16 miliţieni, 3 tehnicieni (2 farmacişti şi un medic), din partea serviciului judeţean sanitar".
Naţionalizarea s-a desfăşurat în două etape. Prima, de naţionalizare propriu-zisă, "a decurs instantaneu, în
tot judeţul, la aceiaşi oră, când echipa formată dintr-un muncitor, un miliţian şi un tehnician, s-a prezentat în
momentul deschiderii farmaciilor la proprietarii farmaciilor pentru naţionalizarea lor, în conformitate cu legea
apărută.

În acelaşi timp, o echipă formată dintr-un muncitor şi un miliţian au tăcut percheziţie la domiciliul
preluarea farmaciilor s-a făcut fără incidente sau fără vreo rezistenţă din partea farmaciştilor patroni,
care au fost lămuriţi în spiritul legii. A fost lăsată în funcţie o farmacie la Năsăud, una la Rodna şi au fost sigilate
4 la Bistriţa şi una la Năsăud".
A doua fază a cuprins "restructurarea, comasarea şi inventarierea farmaciilor care au fost sigilate în prima
fază. S-a mai deschis o farmacie de stat la Bistriţa, astfel că în cele două din oraş au tost comasate tot materialul
şi ustensilele folosibile din celelalte 3 farmacii, care după inventariere, au fost din nou sigilate, rămânând cu
mobilierul, cât şi materialul rămas, să fie pus la dispoziţia Ministerului Sănătăţii.
farmaciştilor;

~s
~9
10

A.NB. fond: Comitetuljud. P.CR. Nisiud, d 43/1948, f. 62.
Buletinul Oficial al R.P.R. nr. /, 2martie 1949(în continuare B.O.)
Jdem. m: JJ bis, 2 apnlie 1949.
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În judeţ au mai rămas o farmacie de stat în oraşul Năsăud şi o farmacie de stat în centrul muncitoresc
Rodna.
Din punct de vedere politic, populaţia a comentat în mod favorabil acest act al clasei muncitoare, prin care
cetăţenii au fost eliberaţi de un mănunchi de exploatatori. care au jecmănit fară milă pe toti oamenii muncii (s.n.).
Chiar după primele zile s-a observat un aflux mai mare spre farrnacii, cetăţenii manifestându-şi deschis
încrederea în regimul nostru. Vigilenţa va trebui însă să fie mai departe trează, ca nu cumva elemente duşmănoase,
foşti patroni sau medici cu spirit îngust, să încerce să compromită activitatea acestor instituţii publicc" 31 .
Prin metodele şi cu "forţele politice" amintite, s-au naţionalizat în judeţul Năsăud următoarele farmacii
particulare:
-Bistriţa, str. Carol nr. 29.
- Dr. Zaharia Şuţu
- Sângeorzan Mihailovici-Salina
-Bistriţa, str. Piaţa Stalin nr. 39.
- "Crucea Albă'', Aurelia Minciună -Bistriţa, str. Carol nr. 29.
-Bistriţa, Str. Regele Ferdinand nr. 25
- "Minerva" -Silvia Greabu
-Năsăud, str. George Coşbuc nr. 194" 3 ~.
- Drugă Gh.
În unele cazuri, nici măcar nu s-au mai invocat textele de lege, preluarea bunurilor tăcându-se sub presiune
şi ameninţări. Gustav Zikeli relatează astfel sfârşitul tipografiei proprietatea sa, care avea o tradiţie bazată pe
profesionalism şi măiestrie: "La sfârşitul anului 1949, proprietarii de tipografii din localităţile Clujului (raza de
activitate a Camerei de Muncă şi Comerţ Cluj, care cuprindea şi judeţul Năsăud -n.a.) am fost chemaţi la o
convocare la Camera de Muncă din Cluj. Aici aproape că ni s-a spus să dăruim tipogratiile statului (s.n. ). Ca~~
explicaţie, ni s-a spus că statul vrea să aibă controlul asupra tipografiilor. În multe din acestea au fost tipărite
lucrări duşmănoase statului (s.n.). Dăruirea urma să aibă loc voluntar, nu era obligat nimeni. În orice caz, la acei
proprietari care vor dori să lucreze independenţi mai departe, guvernul va face un control strict al gestiunii, timp
de următorii 1Oani. Era clar că, după această explicaţie, fiecare proprietar de tipografie a tăcut tipografia cadou
voluntar statului. În documentul de dăruire ce ne-a fost dat să-I semnăm, era vorba numai de mijloacele de producţie,
deci maşini, litere şi restul sculelor. Provizia de hârtie şi cele de culori de tipărit, ni s-a explicat, guvernul va plăti
o la preţ întreg, sau, eventual, jumătate de preţ, iar banii lichizi vor ti returnaţi. Proprietarilor de tipografie care
sunt de meserie, ni s-a explicat mai departe, la cererea lor, li se va da de lucru în t1pografii, celor care nu sunt în
stare să lucreze, li se va plăti de către stat o pensie corespunzătoare; toate aceste promisiuni au rămas pe hârtie.
Nu am primit nici bani lichizi, nici contravaloarea hârtiei şi a celorlalte materiale, a culorilor de tipărit"\'.
Lichidarea proprietăţilor imobiliare particulare a continuat în anul 1950 cu locuinţele particulare. Prin
Decretul 9211950 "pentru naţionalizarea unor imobile", prezidiu! Marii Adunări Naţionale motiva astfel legea:
"Pentru întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste, a dezvoltării sectorului socialist în economia R.P.R., pentru
asigurarea unei bune gospodării a fondului de locuinţe supuse degradării, din cauza sabotajului marei burghezii ~i
a exploatatorilor, care deţin un mare număr de imobile, pentru a lua din mâna exploatatorilor un important mijloc
de exploatare". Se naţionalizau următoarele categorii de imobile:
"1. imobilele clădi te care aparţin foştilor industriaşi, foştilor moşieri, foştilor bancheri, foştilor mari comercianţi
şi celorlalte elemente ale marii burghezii;
2. imobilele clădite care sunt deţinute de exploatatorii de locuinţe;
3. hotelurile cu întreg inventarul lor;
4. imobilele în construcţie, clădite în scopul de exploatare (nota bene!) care au fost abandonate de proprietari
lor precum şi materialele de construcţie aferente, oriunde s-ar afla depozitate;
5. imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurelor sau a războiului, clădite în scop de exploatarc şi ai
căror proprietari nu s-au îngrijit de repararea sau construcţia lor".

31
31
33

A.NB., fond: Comitetuljud ... d 43/1948, f. 111.
B.O. /li. 15 bis, 2 aprilie 1949
A.NB., fond "Gustnv Zikeli', d 5, f. 92.
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Imobilele naţionalizate erau trecute în proprietatea statului. fără nici o despăgubire şi libere de orice sarcini
sau drepturi reale, de orice fel. Foştii proprietari sau locuitori, din momentul naţionalizării, deveneau chiriaşii
statului (s.n. )34 .
Deşi pentru judeţul Năsăud prevederile decretului nu atingeau mulţi proprietari prin litere şi spiritul lor,
aici au fost naţionalizate un mare număr de imobile, datorită unei situaţii specifice, mai ales în Bistriţa şi localităţile
cu populaţie de origine germană, care s-au refugiat la sîarşitul celui de al II-lea război mondiaP 5.
Imobilele rămase au fost inventariate, în conformitate cu prevederile Convenţiei de Armistiţiu, de către
biroul bunurilor absenteiste, din cadrul Prefecturii judeţului Năsăud 36 .
"În baza Decretului 92/1950, în ziua de 19 aprilie 1950, la orele 21 (deşi textul a fost publicat în ziua
următoare, 20 aprilie -n.n. ), au fost convocaţi la sediul Comitetului Provizoriu Judeţean un număr de 12
administratori, pentru oraşul Bistriţa, 3 pentru oraşul Năsăud şi 18 activişti de partid, comandantul miliţieijudeţene
ŞI şeful de circumscripţie Năsăud; Comisia de naţionalizare judeţeană şi Biroul judeţean al P.M.R.
La ora 24 s-a tăcut prelucrarea instrucţiunilor C.C. în legătură cu naţionalizarea; la ora 3 dimineaţa, s-a
făcut, într-o altă sală, instructajul miliţienilor, de către comandantul miliţiei judeţene, de comportarea şi executarea
sarcinilor ce le revin" 37 .
Echipele de naţionalizare au început acţiunea la ora 7 dimineaţa, în ziua de 20 aprilie 1950. Până la ora 20
au fost preluate 336 de apartamente în oraşul Bistriţa. În oraşul Năsăud au fost preluate un număr de 59 de
apartamente. În Sângeorz-Băi, din cele 30 de vile, au tost preluate 26, restul în ziua de 21 aprilie. La Colibiţa, în
ziua de 20 aprilie, au fost preluate toate cele 22 de vile.
În concluzie, se arătau atât aspectele pozitive, "definite prin faptul că tovarăşii administratori au reuşit să se
achite cu cinste de sarcinile avute', cât şi cele negative, determinate de: atitudini duşmănoase din partea foştilor
proprietari şi unele greşeli stângiste, prin care s-au naţionalizat imobilele unor muncitori.
"Pentru preluarea celor 686 case absenteiste din oraşul Bistriţa, au fost administrate în formă de gospodăne
chibzuită; administrator a tost numit Comitetul Provizoriu al oraşului. Toate lucrările pentru aplicarea Decretului
9211950 au fost predate Comitetului Provizoriu Judeţean cu proces-verbal, în ziua de 23 aprilie 1950" 18 .
În total. conform listei anexe la Decretul 92/1950, înregistrată la Cancelaria Consiliului de Miniştrii sub nr
543 la 14 aprilie 1950 pentru judeţul Bistriţa-Năsăud au fost naţionalizate un număr total de 795 imobile-' 9.

" B.O m: 36, 20 aprilie 1950.
lată descrierea motivaţiilor care au dus la părăsirea în masă a localităţ ilor de către populaţia de origine germană din judeţ: .,Aulorităţ ile
şi-au încheiat lucrul la sfârşitul lunii septembrie (1944 -n.n.), atât cele din comitat, cât şi cele orăşeneşti. Funcţionarilor le-a fost
lăsat să aleagă între a rămâne în Bistriţa sau de a pleca. Aproape toţi au părăsit oraşul. Câteva zile după indicaţia de fugă, conducerea
Partidului naţionalist socialist (secţia din România -n.n.) a dat indicaţia de retragere generală. Primul tren de evacuare a plecat pe
13 septembrie. Până la sfârşitul lunii septembrie i-au urmat nenumărate. Chiar şi locatarii Anuenbiirger Institutului (Institutul
oamenilor săraci -n.n.) au fost luaţi.
Populaţia satelor a plecat cu propriile căruţe. Le-au încărcat cu alimente, haine şi, dacă mai era loc, cu mobilă şi au plecat spre
necunoscut.
Retragerea nu ar fi fost atât de generală, dacă conducerea politică nu ar fi zvonit o atât de mare teroare. Desigur s-a spus la început
că, dacă vin ruşii, nu v11 rămâne în viaţă nici un german. Toţi vor fi masacraţi. Apoi a venit atât de des folosita vorbă a trădării
naţiunii, dacă rămâneai acasă (s.n.); Preotul oraşului striga în slujbele de duminică împotriva conlocuitorilor trădători; în 11fară de
2-3 familii înstărite, au rămas în Bistriţa numai oameni săraci. (Cf. A.NB., fond: "Gusta1· Zikell', d 5, f. 98.
16
Ştefan 1. Pop. O pagină de istorie. Viaţa judeţului Nlisliud de la 1 octombrie/ 9441a JJ martit:l945, Bistriţa 1947, p 49.
37
A.NB., fond: Comitetul jud P.C.R ... , d 30, f. 49.
18
Ibidem, f. 50. Iată şi măriuria lui Gustav Zikeli: "Anull950 a adus ultima surpriză. În aprilie a fost naţionalizată c11sa. Ce-i drept,
11m fost lăsat să locuiesc împreună cu fiica mea în vechea, mult strâmtorata mea locuinţă, contra plăţii unei chirii, până când, !11
începutul anului 1951, a trebuit să o părăsim şi pe aceasta". (cf. A.N.B., fond: "Gustav Zikell' d 5, f. 93 ).
19
Vezi: Anexa In Decretul pentru na,lionalizarea unor imobile, cuprinzând tabelul JiJwbJJelor na,tionalizate injude.tul Niisliud, p 19.
Conform acesteia, în oraşul Bistriţa au fost naţionalizate 734 imobile; în Năsăud: 8; 111 C'olibiţa: 22; la Sângeorl-Băi: 30. De
remarcat că lista are două părţi, iar la multe pozitii apar: ex. 739 -AmanA!ex -10 ap11rtamente, Năsăud, P-ta Libertăţii nr. !!!; 740
Banca Aurora -5 apartamente --Năsăud, str. Libertăţii nr. 13, 19, 21, 23, ceea ce denotă, pe de o parte, graba în care a fost
întocmită, iar pe de 11lta, confuzia între "imobil" şi "apartament"

11
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În anul 1951, prin decretul nr. 111 din 17 iulie, s-a "regelmentat" situaţia juridică a "bunurilor de orice fel
supuse confiscării, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai servesc instituţiilor
bugetare"40 •
În 1953, prin decretul nr.418 din 16 mai, au fost naţionalizate farmaciile particulare41 . Pentru judeţul Năsăud
cele două decrete menţionate au avut o sferă redusă de aplicare.
Încadrat în contextul mai larg al schimbărilor produse în ţara noastră după al II-lea război mondial, procesul
de naţionalizare, început în 1948, prin aplicări succesive, a lichidat contradicţia creată de faptul asumării puterii
politice de către "clasa muncitoare", rară a deţine însă şi controlul economic 42 .
Ca şi caracteristică generală, subliniem că de la primul act, din 1948 şi apoi, prin toate cele care au unnat,
promotorii lor au folosit metoda "faptului împlinit": organizarea, logistica, forţele participante, erau dinainte
stabilite, în unele cazuri, acţiunea lor precedând chiar apariţia textelor de lege43 .
Transferul de proprietate dinspre particulari către stat a fost masiv şi necondiţionat, înscriindu-se în direcţia
generală de evoluţie în acest sens, în ţările aflate sub influenţa U.R.S.S 44 .
Pentru a înţelege într-o viziune integratoare şi substraturile acţiunilor de naţionalizare, valabile la scara
întregii ţări, prezentăm în anexe, câteva instrucţiuni şi îndrumări, majoritatea având caracter secret la momentul
întocmirii, elaborate la nivelul conducerii centrale a P.C.R. şi care, trimise în teritoriu, au servit ca îndrumar în
executarea operaţiunilor de naţionalizare, de multe ori, chiar devansând şi aplicând "pe teren" textul de lege.

VERANSTAATLICHUNGEN IM KREIS NASZOD

(Zusammenfassung)
Die Veranstaatlichung, die als einen Dbertrageng verlauf, vom Privateigentum zum staatlichen Besitztum
schătzen soli, hal te auch in Rumănien die Wesensziige der Staaten die unter dem Einflus der Sovietunion kommen
nach dem zweiten Weltkrieg.
Mit dem Jahre 1948, durch die VEranstaatlichung der staatlichen Untemehmen und der Kreditanstalten
wurde der Vorgang mit der Dbertragung zum Staat Besitz der konfessionellen Schullen, der privaten Eisenbahnen,
der Kranken hai.isser und Apotheken, der Kinos und der anderen unbeweglichen Geiter fortgesetzt.
Dieser Vorgang wirde beim Kreisniveau Bistritz beschrieben und am Ende werden, im Anhang, die von
dem politischen Behorden im Umlaut gesetzten, Anweisungen dargestellt. Teil kontidentiell und sind diesem
Grundziel untergesetzt: die Beseitigung des widerspruchs zwischen der politischen Machti.ibernehmung "der
Arbeiterklasse" und der Privatwirtschaft, die unter der Staats kontrolle i.ibemehmen muste.
Die dargestellten Tatsachen sollen es sich auch eine Gelegenheit bieten, die obiektive und unparteiische
Schielderung ki.irzlicher Geschichte so wie sie nich entwieckelte und die Entfaltung der rumănischen Gesellschatt
beeinfluste.

40

B.O. 27 iulie /951, nr. 81.
IdeJD, nr. 16, 16 mai 1953.
~ 2 Ghită Ionescu, op.cit. p 195.
43
A se vedea pe larg in acest sens, rapoartele comisiilor judefene de nafionalizare dinjude!ul Năsăud, pentru: intreprinderile industriale,
a famlaciilor, a cinematografelor şi a imobilelor, in A.NB., fond: Comitetuljud P.C.R .... , d 30/1948.
"'Ion Bucur, op.cit., p 313.
41
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Anexa nr.l
INSTRUCŢIUNI

În faţa Partidului nostru stă în momentul acesta sarcina naţionalizării întreprinderilor.
Realizarea şi garantarea reuşitei acestei acţiuni nu va fi posibilă fără mobilizarea tuturor m.d.p. şi prin ei, a
întregei muncitorimi.
Comitetele judeţene de Partid trebue să fie conştiente de marea răspundere ce le revine, tăcând toate eforturile
pentru realizarea întocmai a instrucţiunilor de faţă.
Pentru asigurarea şi buna coordonare a acestei acţiuni de mare importanţă, Comitetul Central a hotărât
înfiinţarea Comisiilor Judeţene de Naţionalizare.
Comisia Judeţeană de Naţionalizare este formată din următorii:
l. Secretarul Judeţenei sau un înlocuitor al lui din Biroul Judeţean ca delegat al Consiliului Superior Economic
în calitate de preşedinte al Comisiei.
2. Prefectul Judeţului.
3. Preşedintele sau secretarul Consiliului Sindical Judeţean.
4. Delegatul Direcţiei Generale a Controlului Economic în calitate de secretar al Comisiei.
5. Administratorul Financiar.
Administratorul Financiar va participa la lucrările Comisiei numai după efectuarea acţiunii de ocupare a
întreprinderilor.
Sediul Comisiei va ti în localul.Tudeţenei P.M.R.
Conducerii Judeţenei de Partid îi revine ca sarcină de a lua toate măsurile necesare aplicării instrucţiunilor
C.C. al P.M.R.. a Guvernului şi a Consiliului Superior Economic şi de a supraveghea pe teren realizarea lor.
Comisia Judeţeană de naţionalizare are datoria de a asigura în cadrul Judeţului coordonarea necesară între
toţi factorii răspunzători pentru efectuarea naţionalizării.
Sarcinile imediate ce revin, sunt următoarele:
l. A instrui pe secretarii organizaţiilor de Partid, pe secretarii sau preşedinţii de sindicat sau comitete de
fabrică şi pe nouii directori si a-i dirija spre întreprinderile respective, asigurând mijloacele de locomoţie necesare.
2. A organiza şi a controla ocuparea şi preluarea întreprinderilor în bune condiţiuni.
3. A da îndrumările şi ajutorul necesar organizării pazei şi a securităţii întreprinderilor şi a verifica pe teren
măsurile ce au fost luate în această privinţă.
4. A urmării preluarea efectivă a întreprinderilor în baza instrucţiunilor speciale ce vor ti date nouilor
directori, dând toate îndrumările practice necesare.
5. Va veghea ca să nu tie preluate întreprinderi care nu sunt provăzute în listă.
6. Va lua toate măsurile pentru a stabili întreprinderile care au fost eventual omise şi care după lege trebue
să tie naţionalizate.
Va propune Consiliului Superior Economic încadrarea lor în legea de naţionalizare, însă nu le va ocupa fără
aprobarea Consiliului Superior Economic.
7. Va ajuta nouile conduceri a întreprinderilor să aducă la îndeplinire sarcinile căpătate dela organele lor
respective.
8. Va asigura securitatea întreprinderilor şi combaterea tuturor manifestărilor duşmănoase.
9. Va informa C.C. al P.M.R. şi Consiliului Superior Economic asupra tuturor problemelor în legătură cu
întreprinderile naţionalizate şi asupra altor probleme economice importante ale Judeţului, ce sunt legate de naţionalizare.
Atribuţii care revin fiecărui membru al Comisiei în parte sunt următoarele:
1. Secretarul Judeţenei Partidului, care este şi preşedinte al Comisiunii, organizează mobilizarea întregului
Partid pentru desfăşurarea acţiunii şi pentru garantarea reuşitei ei, conform instrucţiunilor date de Co!Ţlitetul
Central al P.R.M
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2. Conduce şi coordonează activitatea întregii Comisii pe baza instrucţiunilor C.C. al P.M.R. şi al Consiliului
Superior Economic.
3. Controlează aplicarea în practică a tuturor deciziilor guvernamentale date cu privire la naţionalizare.
1. Prefectul Judeţului ia toate măsurile ca organele administrative-poliţieneşti în subordine să asigure paza
întreprinderilor, acolo unde este necesar acest lucru.
2. Asigură prin concursul tuturor organelor administrative mijloacele de transport şi comunicare necesare
ducerii la bun sîarşit a operaţiunii de naţionalizare.
3. Asigură ocuparea şi preluarea întreprinderilor (abatoare, mori, prese de ulei. brutării) prevăzute în liste
pentru a ti administrate de organele administrative comunale (primării), precum şi presele de ulei neprevăzute în
liste, dar care se încadrează în lege.
4. Asigură predarea către nouii conducători a acelor întreprinderi a căror proprietari sau reprezentanţi
legali au părăsit ţara, se găsesc în altă localitate, sau refuză să predea întreprinderea.
5. Soluţionează toate defecţiunile ce s'ar ivi în cadrul întreprinderilor naţionalizate şi care ar avea drept
consecinţă turburarea ordinei şi siguranţei.
1. Preşedintele sau secretarul sindicatului va asigura tot concursul organizaţiilor sindicale din cuprinsul
Judeţului pentru efectuarea naţionalizării.
2. El va răspunde de felul cum sindicatele asigură bunul mers al producţiei, disciplina în muncă, ordinea şi
paza în înu·eprinderi.
3. Organele sindicale vor trebui sa ia toate măsurile pentru combaterea tuturor manifestărilor duşmănoase
ale elementelor străine de mişcarea sindicală.
1. Delegatul Direcţiei Generale a Controlului Economic, care îndeplineşte si funcţia de secretar al Comisiei,
va răspunde de felul cum organele în subordine a Controlului Economic pe Judeţ şi întreptindere aplică instrucţiunile
venite din partea Partidului, a Consiliului Superior Economic precum şi din partea direcţiei Generale a Controlului
Economic.
Va instrui şi va supraveghea îndeaproape felul cum organele Controlului Economic aplică dispoziţiunilc cu
privire la paza si sigilarea casselor, dulapurilor întreprinderilor, în dimineaţa zilei de efectuare a naţionalizărilor
(sigilarea va începe la ora 7 dimineaţa).
În calitate de secretar încheie procesele verbale ale şedinţelor, consemnează hotărârile luate şi întocmeşte
rapoartele către Consiliul Superior Economic.
Aduce la îndeplinire alte însărcinări date de către Comisiune.
1. Administratorul Financiar va sesiza ministerul Finanţelor asupra nevoilor financiare ale întreprinderilor
si va executa toate dispoziţiunile date pentru acordarea de credite.
Veghează ca întreprinderile să-şi respecte obligaţiunile fiscale.
Răspunde de aplicarea tuturor dispoziţiunilor Ministerului Finanţelor, cu privire la întreprinderile
naţionalizate.

Desfăşurarea

actiunii de nationalizare.
1. Secretarul Comitetului Judeţean de Partid, în calitate de preşedinte şi reprezentantul Direcţiei generale a
Controlului Economic, în calitate de secretar, prelucrează între 4-6 dimineaţa, cu ceilalţi membrii ai Comisiunii,
toate instrucţiunile primite dela C.C. al P.M.R.
La această şedinţă va participa şi instructorul C.C. dacă se află în Judeţul respectiv.
Aceştia, în afară de Administratorul Financiar, vor fi deacum convocati la această oră la sediul Comitetului
Judeţean al P.M.R.
Administratorul Financiar va participa la şedinţele următoare ale Comisiei.
2. Prelucrarea se va face astfel:
-Se va citi atişul-manifest, teza politică.
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-Se vor citi instrucţiunile C.C. al P.M.R., ale Consiliului Superior Economic, ale Ministerului de Interne,
ale C.G.M., ale Direcţiei Generale a Controlului Economic.
.
-Se vor consulta informativ diversele formulare trimise de Consiliul Superior Economic.
.
-După citirea instrucţiunilor secretarii Comitetului Judeţean şi delegatul Direcţiei Generale a ControlulUI
Economic vor da toate lămuririle suplimentare ce eventual se vor cere.
3. După prelucrare se va stabili concret cum vor fi luate măsurile indicate în instrucţiuni.
Şedinţa nu va trebui să treacă de ora 6 dimineaţa.
. . .
_
,
4. Prefectul va lua imediat măsuri ca organele în subordine să-şi îndeplinească atnbuţmmle prevazute m
instructiunile M.A.l.
S. Delegatul Direcţiei Generale a Controlului Economic va da imediat (orele 6 1h dimineaţa) dispoziţi~ni
controlorilor permanenţi şi organelor serviciilor de control judeţene, pentru sigilare, sub pretextul controlulUI, a
casselor şi dulapurilor întreprinderilor.
Altceva nu li se va comunica.
În vederea acestui scop organele controlului economic vor trebui să fie convocate nominal la sediuljudeţenei,
la orele 6 dimineaţa, de către organele respective.
6. Între orele 6 1h şi 8 1h secretarul.Tudecenei de partid, de legatul Direcţiei Generale a Controlului Economic,
delegatul Sindicatului, vor instrui pe secretarii de Partid, secretarul sau preşedintele sindicatului şi nouii directori
din întreprinderile cari se găsesc la depărtări mai mari de Capitala Judeţului.
Aceştia vor fi convocaţi din ajun, orele 21, şi vor sta toată noaptea într-o sală special amen3:jată. Se vor ţine
şedmţe pe baza instrucţiunilor anterioare.
7. După predarea instrucţiunilor, care trebuie să se termine cel mai târziu până la ora 9,30, tovarăşii îşi vor
calcula fiecare în parte astfel timpul de plecare, ca să B:iungă la ora 12,30 în fabrică. Vor pleca în primul rând
tovarăşi din întreprinderile mai depărtate de Capitala judeţului, astfel ca să poată intra în fabrici cel mai târziu la
ora 12,30. Cei care sunt mai aproape, respectiv cei din întreprinderile din Capitala de judeţ, vor ti reţinuţi, astfel
ca să nu ajungă înaintea orei 12,30.
De organizarea plecărilor va răspunde conform normelor stabilite, instructorul C. C şi locţiitorul secretarului.
O atenţie deosebită se va acorda păstrării secretului operaţiunii până la ora indicată. Secretarul judeţean va
răspunde personal de acest lucru.
8. Din activul de bază aljudeţenelor, instructori judeţeni, tovarăşi de resoarte, vor fi repartizaţi la diferite
întreprinderi mai importante pentru asigurarea aplicării sarcinilor.
Instruirea celor ce pleacă la întreprinderi trebue să se facă în felul următor:
-Pe baza tezelor se va face o expunere politică asupra importanţei evenimentului.
-Se va citi afişul-manifest.
-Se va împărţi pentru fiecare întreprindere teze şi afişul-manifest.
După expunerea politică se va insista asupra măsurilor concrete ce trebuesc luate:
-Organizarea pazei şi a securităţii întreprinderilor pentru a asigura patrimoniul întreprinderii, care este un
bun al poporului, împotriva furturilor, incendiilor, exploziilor, distrugeri de maşini şi materiale.
-Luarea de măsuri serioase de pază la toate punctele cheie ale întreprinderii (uzina electrică, diverse secţii
importante).
-Se va sublinia în mod deosebit asupra vigilenţei ascuţite de care trebue să dea dovadă toţi membrii de
partid, întreaga muncitorime.
-Se va arăta că duşmanul de clasa care pierde posibilitatea de exploatare nu va renunţa uşor la privilegiile
pierdute, ci va căuta, nu numai în timpul ocupării ci şi după preluare, prin diverse forme (sabot3:i, incendii,
diversiuni) să împiedice realizarea acestui lucru.
-Se va insista asupra colaborării strânse ce trebue să existe între organizaţiile de Partid, director şi sindicat.
Această colaborare este una dintre condiţiile propăşirii întreprinderii.
Se va sublinia necesitatea ca atribuţiile fiecăruia sa tie respectate, ca să nu se întâmple amestecul unora în
atribuţiile altora.
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Se va sublinia că atribuţiile directorului nu vor trebui să fie încălcate de alte organe.
El este răspunzător de buna administrare şi continuarea funcţionării întreprinderii în conditii bune.
Împreună cu Partidul şi Sindicatul sa asigure sprijinul massei de muncitori, tehnicieni, fu~cţionari pentru
bunul mers al întreprinderii.
O atenţie deosebită va trebui dată tehnicienilor, cărora trebue să li se arate perspectivele de muncă rodnică
ce li se deschide prin naţionalizarea.
Se vor da directorilor instrucţiunile speciale prevăzute pentru dânşii.
-Se va sublinia asupra necesităţii menţinerii ordinei şi disciplinei în muncă.
Se va arăta că este absolut necesar ca producţia să nu tie desorganizată, ci dimpotrivă ea trebue să tie si mai
bine organizată, acum când întreprinderile au devenit un bun al întregului popor.
-Pentru orele 12, în toate întreprinderile naţionalizate din judeţ şi oraş, secretarul de Partid, delegatul
sindicatului şi noul director, convoacă la o şedinţă comună pe următorii:
1. Comitetul de Partid din întreprindere, Birourile de Celulă, sau numai secretarul, după cum este numărul
celulelor în acea întreprindere.
2. Comitetul sindicatului din acea întreprindere.
La această şedinţă comună, se va face o expunere asupra evenimentelor în curs, se vor preciza măsurile
imediate indicate mai sus şi se vor repartiza sarcinile pentru fiecare dintre ei.
Se va anunţa meeting-ul pentru ora 14 şi se vor preciza măsurile de pregătire, (mobilizarea muncitorilor,
îndrumătorii, afişarea manifestului, etc., pentru o cât mai bună reuşită).
Dacă în unele locuri convocarea meeting-ului pentru ora 14 trebue tăcută mai din timp, se poate face acest
lucru tără a preciza însă scopul.
Şedinţa cu activul Partidului şi conducerea sindicală trebue să se termine la ora 13.
Dela orele 13 nouii directori, împreună cu secretarul de Partid si delegatul sindicatului, încep ocuparea
întreprinderii, verifică măsurile de pază, iau măsuri de sigilarea casselor, dulapuri lor cu corespondenţă contidenţială,
etc., acolo unde această operaţiune nu s'a tăcut de către organele Controlului Economic.
Acolo unde organele Controlului Economic au luat deacum aceste măsuri, verifică dacă operaţiunea a fost
bine tăcută.
3. La orele 14 vor începe meeting-urile la întreprinderile naţionalizate, la aceeaşi oră se va radiodifuza
ordinul Guvernului de ocupare a întreprinderilor.
Meeting-ul va dura cel mult o oră.
Până la terminarea meeting-ului nimeni nu va avea permisiunea de a ieşi din fabrică.
La meeting vor lua cuvântul următorii:
-Secretarul de Partid.
-Secretarul sau Preşedintele Sindicatului.
-Noul director, care va ti recomandat ce cei de mai sus.
Vorbitorii se vor orienta după teze.
Se vor vota moţiuni şi telegrame către C.C. al P.M.R., Marea Adunare Naţională şi Guvern.
După meeting lucrul va trebui să înceapă în mod normal.
4. După ora 18 noul director trece la preluarea formală a întreprinderii în baza legii de naţionalizare şi a
instrucţiunilor speciale.
5. Comisia Judeţeană de naţionalizare, în baza planului dinainte stabilit, verifică în întreprinderi preluarea
acestora, dând toate instrucţiunile ce ar mai ti necesare, nouilor directori.
6. Dacă în ziua naţionalizării, până la ora tixată pentru ocuparea întreprinderii nu se prezintă nimeni la
întreprinderea prevăzută în planul de naţionalizare, pentru preluarea acesteia, atunci secretarul Org. P.M.R.,
preşedintele sau secretarul comitetului de fabrică, împreună cu controlorul economic, pe baza avizului Comisiei
Judeţene de naţionalizare, vor trece la ocuparea întreprinderii conform tuturor instrucţiunilor.
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7. A doua zi după naţionalizare vor avea loc în toate întreprinderile şi instituţiile Adunarea Extraordinară a
Org. De Partid, cu care prilej se va prelucra mai profund importanţa evenimentului, în lumina expunerii făcute de
tov. Gheroghiu-Dej în numele Comitetului Central şi al Guvernului.
Tot a doua zi se vor ţine meeting-uri cu toţi salariaţii din întreprinderile de Stat şi nenaţionalizate. Se va
sublinia importanţa evenimentului, se vor lua angajamente de muncă, se vor vota moţiuni şi telegrame către C.C.
al P.M.R. şi către Guvern.
Adunările Extraordinare de Partid vor avea drept obiectiv mobilizarea membrilor de Partid şi prin ei a
tuturor muncitorilor pentru aplicarea şi respectarea tuturor măsurilor indicate.
Secretarul Comitetului Judeţean va răspunde în faţa Comitetului Central pentru buna desfăşurare a întregii
acţiuni, precum şi pentru asigurarea bunului mers al întreprinderilor naţionalizate.COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMAN
(A.N.B.,fond: "Preftchlrajude,hllui Nlisliud: d. 111948, f. 36-41).
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Anexa nr. 2
INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE
către

COMISIILE JUDEŢENE DE NAŢIONALIZARE

1. Incadrarea întreprinderilor naţionalizate.
1. Întreprinderi care nu figurează în listele de întreprinderi trimise la Comisiile Judeţene de Naţionalizare
ÎJ! preziua naţionalizării. Se va verifica ce cea mai mare atenţie dacă întreprinderea respectivă de încadrează
indiscutabil în legea de naţionalizare. În caz afirmativ se va alege de către Comisia Judeţeană de Naţionalizare, la
propunerea secretarului Organizaţiei Judeţene P.M.R. persoana care merită şi poate să conducă întreprinderea ca
director. Se vor comunica telefonic sau telegrafic Ministerului de resort următoarele:
a) Numele, obiectul şi caracteristicile întreprinderii care justifică încadrarea ei în legea de naţionalizare;
b) Numele persoanei propuse ca director.
După ce se va primi confirmarea din partea Ministerului se va proceda la preluarea întreprinderii şi la
instalarea noului director. Până atunci se vor viza registrele întreprinderii prin Controlul Economic şi se vor lua
măsuri discrete de pază, fără să se oprească producţia.
2. Modificarea încadrării cu directori la întreprinderile nationalizate seva face numai cu aprobarea prealabilă
a Ministerului de resort, căruia se va comunica detailat motivul pentru care se cere modificarea. În acelaşi timp se
vor trimite la Direcţia Cadre din C.C foaia caliticativă a noului propus.
3. Încadrarea cu administratori a întreprinderilor care, intrând în prevederile legii de naţionalizare, se atribuie
M.A.I. (brutării, mori, uleiniţe, abatoare) se va face în judeţ de către secretarul Organizaţiei Judeţene P.M.R. şi
prefectul judeţului, informând de acest lucru numai Ministerul de Interne.
4. La întreprinderile care intră în prevederile legii de naţionalizare şi nu funcţionează, se va delega de către
preşedintele şi secretarul Comisiunii judeţene de naţionalizare, o persoană de încredere pentru preluarea,
inventarierea şi paza întreprinderii. La astfel de întreprinderi nu se vor numi directori. Se va comunica Ministerului
de resort situaţia.
5. Nu se vor încadra cu directori întreprinderile care sunt proprietatea instituţiilor de Stat (comună, CFR,
RAZIM, diferite ministere, INCOOP, etc.). se vor retrage directorii dacă au fost instalaţi şi li se vor anula delegaţii le.
Se vor comunica aceste cazuri ministerului de resort.
6. Întreprinderile care se atlă în exploatarea Statului prin societăţi de Stat, comune, etc. dar sunt proprietate
particulară, în total sau în parte. vor ti preluate dela proprietarii particulari şi inventariate de către persoana
delegată din partea Ministerului ca director, rară a se proceda la schimbarea conducerii, dacă aceasta este numită
de Stat. Persoana delegată de minister ca director va preda pe bază de proces verbal, întreprinderea instituţiei de
Stat, care a condus-o până în prezent.
Il. În caz de lipsă de fonduri, întreprinderile naţionalizate în funcţiune se vor adresa la sucursala B.N.R. din
localitate. Cererea va ti judicioasă, serioasă şi motivată. Se va recurge la finanţarea din partea B.N.R. numai in
cazuri extrem de grave, după ce se vor fi folosit toate posibilităţile proprii pentru asigurarea fondurilor necesare.
Se vor plăti numai salariile curente, la datele şi pentru perioadele obişnuite în întreprinderea respectivă
înainte de naţionalizare; nu se vor da avansuri pentru viitor.
Salariile se vor plăti conform încadrării salariaţilor înainte de naţionalizare, neadmiţându-se nici o majorare
şi nici o reducere a salarizării.
Salariaţii neîncadraţi în contractul colectiv şi care prestează munca în cadrul întreprinderii, îşi vor primi In
întregime drepturile stabilite înainte de naţionalizare; se vor accepta patronii, administratorii delegaţi şi unici,
membrii consiliilor de administraţie. Dacă vor fi necesare modificări se vor putea face numai după aprobarea
Ministerului.
Nu se vor face nici un fel de investitii fără aprobarea prealabilă a Ministerului de resort. Fondurile existente
sau cele ce se vor realiza vor fi folosite numai pentru nevoile curente ale producţiei.
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Se va da o atenţie deosebită să nu se cheltuiască bani pentru opere sociale (cămine. Creşe, cantine, etc.).
Trebuie întărită conştiinţa conducerii întreprinderilor şi a muncitorilor că în primul rând stă problema
producţiei, în care trebuie investite toate fondurile, conform planurilor aprobate de Minister.
Se va prelucra politiceşte această problemă.
Se vor comunica ministerului de resort stocurile mai mari (anormale) de produse fabricate.
III. Pentru orice chestiune în legătură cu activitatea lor. întreprinderile se vor adresa direct Oficii lor Industriale
respective sau Directiilor de resort din Minister.
IV. Patronii întreprinderilor care ţin de alte ministere decât M.A.I. dacă au locuinţa în incinta întreprinderii,
vor fi evacuaţi din locuinţă, aceasta atribuindu-se noului director.
Dacă fostul patron este şi director tehnic şi este capabil, cinstit şi de încredere din punct de vedere politic,
caracteristica lui va fi trimisă Direcţiei Cadrelor P.M.R. din Bucureşti, pentru o eventuală folosire în altă
întreprindere.
Pentru patronii întreprinderilor atribuite M.A.I., se va proceda la evacuarea patronului dela caz la caz, cu
avizul Ministerului Afacerilor Interne, la propunerea prefectului.
(A.N.B.,fond: "Pr4Ccturajud. Niisiiud' d. 111948, f. 1-3).

CHESTIONAR
Der_umirea intreprinderii Gustav Zikelly
şi obiectul fabricaţiei Tipog~fie
Sediul şi adresa Bistrita Piata.,Stalin"N°48
Nr. de salariaţi
maxim
4 calif. 4 necalif. 1 ucenic = 9
actual 3 calif. 4 necalif. 1 ucenic =8
FORŢA MOTRICA H.P.
instalată l motoare electrice unul al H.P.si unul la 3 H.P.
folosită
-//-11-11-11-//PRODUSE Diferite imprimate si registre
Denumirea Producţia actuală Capacitatea max1ma
Imprimate
6400 imprimate
8000 imprimate

····················································································
.....................................................................................
Utilajul principal (denumirea, bucăţi)
Una masina tipar plana una masina .,Phonix"
una masina Tighel, una masina taiat hârtie, una masina
taiat carton una maaina capsat. Total 7 (sapte)
Sursa de informare D-1 Zikelly Ernest
Observaţi uni lucreaz· si proprietarul
Organ verificator,
De leg. Cons. Sind. Jud.
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Anexa nr. 3.
Instructiunea nr. 5.
Către,

Secretarul Comitetului de Partid Judeţean
1. Pentru ca operaţiunea de naţionalizare sa decurgă în cele mai bune condiţiuni, este necesar ca imobilele ce
vor ti preluate de viitorii administratori, să se afle grupate, pe cât posibil, pe aceiaşi stradă, sau pe străzi învecinate.
În acest scop, vi se restituie declaraţiile globale pe care le veţi folosi pentru a forma din timp grupele de
imobile, potrivit indicaţiilor de mai sus şi, ţinând seama ca fiecărui administrator să-i revină cea. 30 apartamente.
Veţi desemna pentru fiecare grupă de cea. 30 de apartamente, administratorul respectiv.
Ulterior va vom comunica apartamentele care nu se naţionalizează şi pe care le veţi şterge din grupele
formate.
Vă rugăm a trimite un curier, tovarăş bine verificat, care să ridice marţi, 11 aprilie dimineaţa. pachetul cu
declaraţii de la C. C. -Camera 26.
Până la 17 aprilie trebuie să fie transmisă operaţiunea t?rmării grupelor de imobile şi a desemnării
administratorilor.
2. Întrucât s-au constatat că au fost propuşi ca administratori, invalizi din războiul împotriva U.R.S.S. şi
văduve a acelora care au căzut pe frontul împotriva U.R.S.S., atragem atenţia că administratorii propuşi dintre
aceştia, trebuie să constituie o excepţie şi să fie foarte bine verificaţi sub raportul trecutului lor, a ataşamentului
lor pentru regim şi a cinstei lor.
Indicaţiile care se referă la propuneri de invalizi de pe frontul împotriva fascismului, văduve ai căror
bărbaţi au căzut în lupte împotriva fascismului, oameni cinstiţi, ataşati regimului nostru (s.a.). Pe cât este posibil
nu se vor face propuneri dintre muncitorii din întreprinderi. Se vor propune mai ales femei (s.a. ).
Se atrage din nou atenţia asupra vigilentei (s.a.) în desfaşurarea acţiunilor pregătitoare.
COMISIA CENTRALA
8.1V 1950
(A.N.B.,fond: "Comitetuljudeţean P.CR. Niisiiud', d 123/1950, f 86).

Anexa nr. 4.
Instructiunea nr. 6.
Către,

Secretarul Comitetului de Partid Judeţean
de naţionalizare a unor imobile a ajuns în ultima sa fază.
Ea va avea ca efect-aşa cum s-a arătat în instrucţiunile Nr.l -întărirea şi dezvoltarea Sectorului Socialist în
economia R.P.R.
Ridicarea nivelului de traiu al oamenilor muncii;
Asigurarea unei bune gospodării a fondului de locuinţe supuse degradării din cauza sabotajului marii
burghezii şi a exploatatorilor, care deţin un mare număr de imobile;
Smulgerea din mâna exploatatorilor a unui mijloc important de exploatare;
Faza finală constă în preluarea imobilelor naţionalizate, al căror tabel va ti publicat în Buletinul Oficial o
dată cu Decretul pentru naţionalizarea unor imobi1e.
Operaţiunea de preluare a unor imobile naţionalizate trebuie să aibă loc în cele mai bune condiţiuni, în
timpul stabilit şi în cea mai perfectă ordine.
În vederea operaţiunei de preluare a imobilelor naţionalizate ... vor fi convocaţi toţi administratorii de
imobile la un local ales de către Comisia Judeţeană, care în nici un caz nu va ti sediuljudeţenei. Convocarea se va
Operaţiunea
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face seara din ajunul naţionalizării. Ora de convocare va fi fixată de Comisia Judeţeană în raport cu necesităţile
locale.
Pentru aceeaşi oră, vor fi convocaţi în acelaşi local, Seful Miliţiei Oraşului de reşedinţă, Secretarii
organizaţiilor de partid din oraşele nereşedinţă, Preşedinţii Comitetelor Provizorii şi şefii Miliţiei acestor oraşe,
precum şi un număr de activişti de partid, al căror număr va fi apreciat de Comisia Judeţeană în raport cu nevoile
operaţiunii de naţionalizare.
Se atrage atenţiunea că, o dată început instructajul nici un tovarăş din cei prezenţi-în afară de membrii
Comisiei de Naţionalizare -nu va părăsi sub nici un mod localul de adunare. De asemenea, orice convorbire
telefonică în afară de membrii Comisiei Judeţene, este interzisă.
Pentru a evita îngrijorarea familiilor tovarăşilor administratori, care vor lipsi de acasă întreaga noapte şi a
doua zi, Comisia Judeţeană va trebui să găsească un motiv valabil de justificarea mobilizării administratorilor şi
a lipsei lor mai îndelungate de acasă. De exemplu, administratorii vor ti anunţaţi că urmează a face de gardă la
unul din sediile de partid. Se va atrage din timp atenţia şefilor de Miliţie ca aceştia să-şi desemneze inlocuitorii
pentru timpul nopţii care vor lipsi de la serviciu.
Totodată, Comisia Judeţeană se va îngriji de mijloacele de transport rapide, pentru deplasarea
administratorilor de imobile în oraşele din judeţ, unde urmează a se face preluarea imobilelor.
Comisia Judeţeană va cere Comandantului Miliţiei să-i pună la dispoziţie numărul necesar de miliţieni care
vor însoţi pe administratorii de imobile la preluarea imobilelor. Fiecare administrator de imobile va ti însoţit de un
miliţian.
Miliţienii

la sediul Miliţiei în ziua naţionalizării la ora ce se va stabili de Comisie şi vor ti
îndrum aţi pe măsura necesităţii la localul convocării, de unde vor porni împreună cu administratorii de imobile pe
teren, în aşa fel ca operaţiunea de preluare să înceapă la orele 7 dimineaţa în fiecare oraş din cuprinsul judeţului.
Se va arăta administratorilor că sunt obligaţi a se prezenta la tiecare apartament trecut pe listă din delegaţie,
unde vor lua contact cu locatarii apartamentelor respective, cărora se va aduce cunoştinţă ca prin Decretul nr. 92/
1950, apartamentul respectiv a fost naţionalizat. Dacă locatarul apartamentului este fostul proprietar, i se va face
o scurtă comunicare oficială că apartamentul i-a fost naţionalizat şi că din acea zi el devine chiriaş, fiind obligat a
plăti chiria Statului. Dacă locatarul este chiriaş pe lângă comunicarea oficială, i se va explica importanţa deosebită
politică şi economică a naţionalizării imobilelor marii burghezii şi a exploatatorilor de locuinţe.
Se va atrage atenţia administratorilor că trebuie să aibă o atitudine demnă şi cu tact faţă se persoanele cu
care vor veni în contact, pentru a evita orice fel de incidente.
În cazul când la apartamentul naţionalizat nu va găsi pe nimeni, un exemplar din procesul verbal se va
introduce sub uşa de la intrarea principală a apartamentului, preluarea făcându-se la o dată ulterioară.
La imobilele aflate în construcţie, administratorul va inventaria pe spatele procesului verbal eventualele
materiale de construcţie existente pe şantier, acestea fiind naţionalizate o dată cu imobilul.
În cazul când se preia un hotel, proprietate particulară, Comisia Judeţeană va desemna un număr suficient
de activişti, care sa ajute pe administrator la inventarierea mobilierului, lengeriei, veselei.
În cazul când se preia un bloc, administratorul va convoca -după preluarea fiecărui apartament în parte pe
locatarii blocului la o adunare, în după masa aceleiaşi zile -la o oră când aceştia sunt acasă. La această adunare,
administratorul va arata care sunt drepturile-îndatoririle locatarilor apartamentelor proprietatea statului.
După terminarea tuturor operaţiunilor pe teren, administratorii se vor prezenta în oraşele reşedinţă la ora ce
se va fixa de către Comisia Judeţeană, la localul convocării, pentru a da raportul asupra activităţii depuse şi a
preda procesele-verbale de preluare a imobilelor naţionalizate.
Dacă operaţiunea de preluare a imobilelor nu va putea ti terminată în prima zi până la orele 20, va putea ti
continuată în ziua următoare. Este însă de preferat ca operaţiunea să se termine în cel mai scurt timp şi în prima zi.
Verificarea pe teren a felului cum decurg operaţiunile de preluare a imobilelor se va face prin activişti de
partid care au fost convocaţi şi care au luat la cunoştinţă de operaţiunea de preluare a imobilelor naţionalizate. În
acest scop, activiştilor li se va repartiza un număr de străzi sau sector al oraşului.
vor ti

prezenţi
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A 4-a zi după operaţiunea de preluare a imobilelor naţionalizate, secretarii Comitetelor de Partid judeţean
vor înainta Comitetului Central Secţia Organelor Conducătoare de Partid, Sindicale şi de U.T.M. -camera 26
rapoarte scrise, care vor cuprinde o expunere asupra modului cum s-a desfăşurat acţiunea de preluare a imobilelor,
câte apartamente au fost preluate de fapt, starea de spirit a diverselor categorii sociale ale populaţiei în urma
actului naţionalizării. Rapoartele vor semnala şi lipsurile constatate, greşelile tăcute, abaterile comise cu ocazia
preluării imobilelor.
În cursul zilei de naţionalizare şi în zilele următoare se va asigura securitatea imobilelor, a instalaţiilor şi
materialelor preluate, mobilizând administratorii şi chiriaşii pentru o vigilenţă ascuţită împotriva oricăror încercări
ale foştilor proprietari sau a uneltelor lor, de a distruge sau sustrage din bunurile aparţinând întregului popor.
Secretarul Comitetului de Partid Judeţean răspunde de îndeplinirea întocmai a acestor instrucţiuni şi de
buna desf'aşurare a acţiunii de naţionalizare a unor imobile.
COMISIA CENTRALA
14.1V 1950
(A.N.B.fond: ,.Comitetul Judeţean P.C.R. Niisiiud' d. 12311950, f. 88.94).

Anexa nr. 5
INSTRUCŢIUNI

Privitoare la preluarea institutiunile cinematografice.
Operaţiunea

de preluare a bunurilor şi, în general, a întreprinderi~, se va tace printr-un proces verbal ce se va
încheia în momentul terminării inventrierilor parţial. Rezultatele inventarierilor vor fi astfel exprimate, încât să prezinte
situaţia patrimoniului în ziua naţionalizării (adăugând eşirile şi scăzând intrările survenite după ziua naţionalizării)
Inventarierile sau orice operaţiuni parţiale vor ti consemnate în anexele la procesele-verbale.
În întreprinderi cu o extindere mai mare inventarierea trebue să se facă după un plan, care se va întocmi în
modul următor:
A.-Se va cere dela reprezentanţii întreprinderii o listă cu toate depozitcle, magaziile existente în incinta ~i
în atara incintei întreprinderii.
Sălile, magaziile, depozitele vor fi numerotate pe plan şi pe lista prezentată, aplicând câte o tăbliţă cu acest
număr şi pe uşa sălii respective.
B.-Pe listă vor ti menţionate numele persoanelor însărcinate cu inventarierea pe săli. Echipele care vor
executa inventarierea vor fi compuse dintr-un delegat al fostului proprietar şi din noul director sau un delegat al
său, delegatul fostului patron putând fi un salariat al întreprinderii. Se vor numi persoane însărcinate cu controlul
operaţiunilor, fiecare echipă urmând să tie controlată prin sondagii ce se vor face de către aceste persoane.
C.-Anexa la procesul verbal va conţine numele persoanelor care execută inventarierea pe fiecare echipă.
Anexarea va ti consemnată de proprietar sau reprezentantul legal al acestuia.
D.-Anexele la procesul-verbal de predare-preluare vor fi numerotate în ordinea executării lor. Acelea care
cuprind mai multe pagini, vor ti paginate. Ataşarea anexelor de proces-verbal se va tace cu ordinea indicată în
procesul-verbal, astfel se va începe ataşarea anexelor referitoare la inventarierea grupei "!.Disponibil şi realizabil"
şi anume cu "numerar în casă" etc.
E.-Inventarierea pc categoriile menţionate în procesul-verbal, în ordinea numerelor curente, se va face în
modul următor:
/.Disponibil şi realizabil:
Se va stabili dacă firma nu are mai multe casse (cassa centrală, cassa de bilete etc.) şi se vor prelua banii din
fiecare casă.
Se vor inventaria separat acele valori care nu sunt numerar, dar care în scriptele întreprinderii sunt înglobate
în soldul cassei, tiind primite ca numerar (cecuri, pentru încasare, bonuri, certificate de impozite etc.).
Orice alte valori găsite în casă (acţiuni, efecte etc.), obiecte de valoare, vor ti trecute sub acest punct.
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S'ar putea întâmpla ca sub o formă oarecare să se afle în depozitul întreprinderii chiar, acţiunile firmei. Şi
acestea se vor inventaria.
II. Mărfuri în incinta întreprinderii.
La inventarierea mărfurilor în general (materii prime, semi-fabricate, produse etc.) se va avea grijă să se
specifice toate detaliile necesare pentru identificarea lor (calitatea, dimensiunile etc.).
De asemenea se va avea grijă, acolo unde inventarierea nu se poate face într-o zi , să nu se treacă o marfă
inventanată într-o încăpere neinventariată sau invers.
III. Mărfurile în afara incintei întreprinderii.
Se va face inventarierea ca sub punctul II de mai sus, cu menţiunea locului exact unde se află şi despre ce
fel de martă este vorba.
La casele de filme şi laboratoarele din declaraţia întreprinderii şi din documentele prezentate va fi întocmită
lista filmelor, materialul de reclamă, a peliculei, a chimicalelor etc., în curs de transport sau import. Se va menţiona
locul unde se află mărfurile în momentul inventarierii. Se va urmări această categorie de mărfuri, în special spre
a nu fi îndrumate în altă parte. Trebuie însărcinat un om de încredere, cunoscător în această materie, ca să urmărească
şi să ia măsuri pentru aducerea acestor mărfuri în întreprindere.
IV. Investiţiuni.
Cu planul sălilor se va proceda ca la punctul E, spre a nu omite nici o încăpere dela inventariere. Se vor
specifica caracteristicile şi mărcile aparatelor (la cinematografe) şi a maşinilor (la laboratoare), spre a le identifica
mai târziu.
Se va cere planul tuturor terenurilor şi mobilelor proprietatea întreprinderilor. Acestea vor ti trecute cu
adresele lor, suprafaţa totală şi suprafaţa clădită.
Vehiculele vor fi trecute cu indicarea mărcilor, numărul de circulaţie etc. În afară de identificarea din scripte a
maşinilor plecate, se va cere dela întreprindere şi o declaraţie din care să rezulte ce maşini sunt plecate pe drum.
V. Registre, documente, scripte.
Se va cere predarea registrelor în urmă cu 10 ani. Se va menţiona în procesul-verbal sub ce motiv a fost
refuzată predarea registrelor pe ultimii 1Oani, dacă este cazul. În anexa la procesul-verbal registrele vor fi identificate
prin conţinutul lor, numărul de pagini şi perioada de timp în care au fost folosite. La registrele legale identificarea
se va face cu data vizei Tribunalului.
Se va urmări să existe continuitate în seria registrelor. Fiecare fel de registru va ti verificat în parte. Toate
registrele vechi trebuie să tie închise din prima zi într'o cameră, spre a nu ti sustrase. Registrele, oricât de m1că ar
li în aparenţă importanţa lor, vor fi preluate, ele putând eventual servi la stabilirea situaţiei reale.
Dosarele cu documente importante vor ti cerute separat de arhiva generală, spre a ti preluate mai detailat. Vor ti
însărcinate câteva persoane de încredere să verifice aceste dosare şi să stabilească dacă nu lipsesc documente din ele.
Arhiva generală cu corespondenţa va ti preluată cu atenţie, evitându-se orice sustragere.
Actele justiticative ale contabilităţii, atât cele operate în registre, cât şi cele neoperate vor ti preluate cu
dosar. Pentru cele neoperate se va întocmi un tabel special, aceste documente preluându-se piesă cu piesă.
Carnetele, cotoarele facturierelor, bonurilor etc., vor fi preluate pe 5 ani în urmă, spre a ti la dispoziţia
fiscului, şi se va cerceta continuitatea lor dela început.
Poliţele de asigurare vor ti specificate arătându-se primele achitate.
Carnetele de cecuri vor fi verificate, cercetându-se dacă nu lipsesc cecuri din mijloc. Se va menţiona la
fiecare carnet Nr. ultimului cec complectat.
Se va verifica dacă bilanţul pe 31 Decembrie 1947 a fost trecut în registrele comerciale, inclusiv inventarul
pe aceiaşi dată. Dacă nu au for trecute, se vor cere proecte1e, aşa cum sunt pregătite şi semnate de întreprindere.
Balanţa de verificare per sfârşitul lunii precedente datei preluării va ti cerută împreună cu toate specificaţiile
debitorilor, creditorilor etc. şi în anexa la procesul-verbal se va menţiona ce anume specificaţii au fost preluate.
VI. Drepturi sau obligaţii.
Se vor specifica toate documentele din care rezultă un drept sau o obligaţie pentru întreprindere.
(A.N.B.,fond;" Contitetuljudeţean P.C.R. Niisiiud' d. 43/1948, f 74-77).
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Anexa nr. 6

INSTRUCTIUNI
Naţionalizarea

unor imobile urmăreşte:
-întărirea şi desvoltarea sectorului socialist în economia R.P.R.;
-ridicarea nivelului de traiu al oamenilor muncii;
-asigurarea unei bune gospodării a fondului de locuinţe supuse degradării din cauza sabot~jului marei
burghezii şi a exploatărilor care deţin un mare număr de imobile;
-smulgerea din mâna exploatatorilor a unui mijloc important de exploatare.
În munca de întocmire a tabelelor de naţionalizare, trebuie respectate întocmai instrucţiunile de faţă, astfel
ca înfăptuirea naţionalizării să nu producă nelinişte sau alarmă în elementele muncitoreşti sau în mica burghezie
(mici comercianţi, mici meseriaşi, pensionari, liber profesionişti, etc.), deţinătoare de proprietăţi imobiliare.
-Trebuie acţionat în aşa fel, ca prin înfăptuirea naţionalizării, elementele muncitoreşti şi mica burghezie
deţinătoare de proprietăţi să nu se simtă cu nimic ameninţată în dreptul lor de proprietari.
Oraşele au fost împărţite în două categorii:
-Categoria I cuprinde Capitale şi oraşele care au introduse în locuinţă apa şi lumină;
-Categoria II cuprinde oraşele care nu au în locuinţe apă şi lumină, ori vreuna din ele.
Imobilele care urmează a ti naţionalizate aparţin următoarelor categorii:
1. Imobilele clădite care aparţin marei burghezii - foştii industriaşi, foştii moşieri, foştii bancheri, etc.
a) Intră în categoria foştilor industriaşi:
-Proprietarii întreprinderilor naţionalizate prin Legea Nr.119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea
întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transport;
-administratorii delegaţi ai întreprinderilor naţionalizate prin legea Nr. 119 1 1948 şi ai întreprinderilor care
s-au desfiinţat prin fuzionare cu Sovromurile.
-directorii generali ai întreprinderilor naţionalizate prin legea Nr. 119-/1948- şi ai întreprinderilor care s-au
desfiinţat prin fuzionare cu Sovromurile.
b) Intră în categoria foştilor moşieri:
-proprietarii expropriaţi prin legea Nr. 187 din 23 martie 1945 pentru înfăptuirea reformei agrare şi prin
decretul Nr. 83 din 2 martie 1949 pentru completarea unor dispoziţiuni din legea Nr. 187/1945;
-foştii arendaşi ai moşiilor expropriate prin legea nr. 1871 1945 şi decretul Nr. 831 1949.
c) Intră în categoria foştilor bancheri:
-proprietarii băncilor naţionalizate sau lichida~e;
-administratorii delegaţi ai fostei Bănci Naţionale şi ai băncilor naţionalizate, sau lichidate;
-directorii generali ai fostei Bănci Naţionale şi ai băncilor naţionalizate sau lichidate.
d) Mai intră în categoria marei burghezii:
-membrii Consiliilor de Administraţie care au fost mari acţionari ai băncilor sau ai marilor întreprinderi;
-Marii acţionari ai marilor bănci sau ai marilor întreprinderi indiferent dacă au ocupat vreo funcţie în
conducerea întreprinderii.
e) În categoria marei burghezii mai intră:
-foştii miniştrii, foştii înalţi demnitari şi foştii funcţionari superiori până la gradul de director inclusiv, din
timpul regimului burghezo-moşieresc.
Pentru a avea lista celor care aparţin marei burghezii, în provincie vor ti folosite cunoştinţele personale ale
Comisiei Judeţene, precum şi datele pe care preşedintele Comitetului Provizoriu le va cere de la Camera de
Comerţ şi U.S.I.C., iar în Capitală se va cere dela forurile competente lista cu adresele exacte ale foştilor membrii
ai Clubului Marei Finanţe, foştilor membrii ai Jockei - Clubului, precum şi a categoriilor enumerate mai sus sub
punctul 1 litera a-e.
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Aceste liste vor fi folosite şi pentru identificarea proprietarilor făcând parte din categoriile de la punctul 1,
care posedă un singur apartament şi deci nu completează declaraţia de global ce servesc pentru identificarea
imobilelor clădite ce urmează a fi naţionalizate.
2. Imobilele clădite care sunt deţinute de exploatatorii de locuinţe.
Intră în această categorie:
a)hotelurile cu întreg inventarul lor;
b)garaj ele construite în scopul de a se închiria locuri pentru maşini;
c)gambarele şi magaziile cu o suprafaţă dela 150 m. p. în sus, indiferent de felul construcţiei;
d)apartamentele deţinute de un singur proprietar care totalizează peste 12 puncte în oraşele de categoria I,
sau peste 8 puncte în oraşele de categoria Il. (Despre puncte şi despre modul de calculare a punctajului la
apartamentele din capitală şi provincie se vorbeşte la pag. 6 din prezentele instrucţiuni). În cazul când apartamentele
aparţin la 2 sau mai mulţi proprietari în indiviziune, naţionalizarea se va face numai pentru proprietarul care, în
cazul unei eşiri din indiviziune, ar avea în proprietate apartamentele totalizând peste 12 puncte, respectiv peste 8
puncte. La totalizarea punctelor revenind unui singur proprietar, se va ţine seamă şi de punctele apartamentelor pe
care acesta le detine
fără a fi în indiviziune.
,
La totalizarea punctelor privind apartamentele deţinute de exploatatorii de locuinţe, nu se vor lua în
considerare apartamentele dela subsol, şi mansardă, precum şi acele cu mai puţin de 2 puncte de confort în oraşele
de categoria I, iar în oraşele de categoria II nu se vor lua în considerarea apartamentele cu mai puţin de 3 puncte
precum şi mansarda şi subsolul.
Localurile de prăvălii se consideră apartamente.
3. Imobilele în construcţie, clădite în scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor. Odată
cu imobilele se naţionalizează şi materialele de construcţie pregătite de proprietar, oriunde ar ti depozitate.
Intră în categoria imobilelor în construcţie clădite în scop de exploatare, toate imobilele a căror suprafaţă
clădită la nivelul pământului este peste 120 m.p., cu cel puţin un etaj.
Comisiile judeţene vor cere dela Preşedinţii Comitetelor Provizorii lista imobilelor în construcţie care
urmează a fi naţionalizate.
4. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau evenimentelor de război, construite în scop
de exploatare, nelocuite, ai căror proprietari nu s-au îngrijit de repararea sau reconstrucţia lor. Se vor considera
imobile construite în scop de exploatare acelea care au o suprafaţă clădită la nivelul pământului peste 120 m.p., cu
cel puţin l etaj.
Comisiile judeţene vor cere, dela Preşedinţii Comitetelor Provizorii lista imobilelor care intră în această
categorie.
5. Vilele din staţiunile balneare sau climaterice, cu întreg inventarul lor, preluate de către O.G.M. sau de
către instituţiile de Stat, ori de organizaţiile sociale (M.A.I., M.A.N., alte Ministere, organizaţiile de partid, U.F.D.R.,
U.T.M.; etc.).
Se atrage atenţia că nu se naţionalizează imobile care se găsesc în proprietatea statelor străine.
Observaţiuni generale:
1. Imobilele proprietatea soţului, soţiei sau copiilor minori, se consideră ca aparţinând unui singur proprietar.
2. Odată cu imobilele, se naţionalizează toate construcţiunile, instalaţiile aferente şi întreg utilajul existent
pentru întreţinerea imobilului (de ex.: pompă de incendiu, furtun, radiatoare, chei, broaşte, etc.).
3. Întrucât naţionalizarea trebuie să aducă în patrimoniul Statului imobile clădite de valoare, s'a hotărât:
-Să fie naţionalizate, în primul rând imobilele construite din beton, piatră sau cărămidă, având maximum
de confort, adică apă, bae, lumină electrică şi calorifer sau gaze.
Nu se naţionalizează imobilele construite din material inferior, ca: paiantă, chirpici sau alte asemenea
materiale, precum şi cele insalubre.
Întrucât starea de insalubritate în care se găsesc apartamentele nu rezultă din declaraţie, Comisia Judeţeană
se va informa pe teren asupra situaţiei reale.
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Dat fiind, însă, ca sunt numeroase apartamente care, deşi nu au maximum de confort, totuşi interesează să
intre în patrimoniul Statului, deoarece sunt construcţii solide cu o suprafaţă clădită importantă, s'a prevăzut
naţionalizarea şi a acestora, în cazul când întrunesc anumite condiţiuni şi anume:
-Fie o suprafaţă mai mică unită cu un anumit grad de confort, fie fără confort, dar cu o suprafaţă clădită
mare.
Pentru a stabili precis imobilele care urmează a fi naţionalizate potrivit criteriilor de mai sus, s'a ajuns la un
sistem de punctlţj, care da posibilitatea ca fiecare apartament să primească o notă.
Pentru aceasta s'a hotărât ca să se puncteze calităţile apartamentului în felul următor:
În ceeace priveşte materialele de construcţie sau starea apartamentului.
Apartamentele din paiantă, chirpici şi alte materiale inferioare, sau cele insalubre indiferent de suprafaţa
clădită ........... nota O(zero)
În ceeace priveşte suprafata:
Suprafaţa apartamentului până la 40 m.p.
=1 punct
-11-11dela 40-70 m.p. =2 -11=3 -//-11peste 70 m.p.
-11În ceeace priveşte confortul:
=1 punct
Apă
=1 -//Lumină electrică
=1 -11Calorifer sau gaze
=1 -//Bae
De exemplu:
a)un apartament- garsonieră cu o suprafaţă de 30 m. p. ( 1 punct), având apă ( 1 punct) şi lumină electrică ( 1
punct de confort), va avea nota 3.
b)Un apartament având o suprafaţă mai mare de 70 m.p. (3 puncte), fără nici un confort va avea nota 3.
c)Un apartament având o suprafaţă de 60 m.p. (2 puncte), apă ( 1 punct de confort) lumină electrică ( 1 punct
de confort), calorifer sau gaze (1 punct de confort), va avea nota 5.
Comisia judeţeană va face notarea pe declaraţiile de global pe care le va ridica dela Preşedinţii Comitetelor
provizorii, în fiecare seară, cu începere din ziua de 24.1!.1950.
Toate notările se vor face cu creion roşu.
În vederea întocmirii tabelelor pentru naţionalizare, Comisia judeţeană va proceda după cum urmează:
-Deschizând declaraţia contribuabilului, va citi în primul rând răspunsul dat de acesta la rubrica Nr.l O.
În cazul când această rubrică este complectată cu "da" pentru toate apartamentele, fie ocupate de proprietar,
tie închiriate, înseamnă că apartamentele sunt construite din materiale inferioare, deci va nota la rubrica Nr.20
(intitulată "Observaţiuni, se complectează de fise"), nota O (zero) şi va pune declaraţia deoparte, întrucât nu
interesează pentru a ti naţionalizată, tiind construită din material inferior.
În cazul când rubrica Nr.1 Oeste complectată cu "da" numai pentru unele apartamente, aceste apartamente
vor ti notate cu ) (zero) la rubrica Nr.20.
Pentru celelalte apartamente, unde rubrica Nr.10 este complectată cu "nu" precum şi în declaraţiile unde
rubrica Nr.l O este complectată cu "nu" la toate apartamentele, se va citi rubrica Nr.12, unde se arată situaţia
apartamentelor. Pentru apartamentele situate la subsol sau mansardă, nu se va face nici un punctlţj, ci se va trage
la rubrica nr.20, cu creionul roşu, o linie orizontală (-).
Pentru apartamentele unde rubrica Nr.1 O este complectată cu "nu", iar în rubrica Nr.12 se arată că sunt
situate la parter sau etaj, se va scrie cu creionul roşu peste complectarea făcută de declarant la rubricile Nr.13, 16,
17, 18 şi 19 în felul următor:
-La Nr.13, unde se vorbeşte de suprafaţa apartamentului, se va scrie cu creionul roşu:
Pentru apartamentele până la o suprafaţă de 40 m.p. =cifra 1
-11-11de la 40-70 m.p.
= -11- 2
-11-11peste 70 m.p.
= -11- 3
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La Nr.16 din declaraţie, unde se vorbeşte de "apă curentă", în cazul când rubrica este complectată cu "da",
se va scrie cu creionul roşu cifra 1; iar dacă este complectată cu "nu", se taie cu o linie orizontală (-).
La Nr.17 din declaraţie, unde se vorbeşte de "bae", se va proceda ca la Nr.16, adică dacă rubrica este complectată
cu "da", se va scrie cu roşu cifra 1; iar dacă este complectată cu "nu", se taie cu o linie orizontală (-).
La fel se va proceda la Nr.18 şi 19 din declaraţie, unde se vorbeşte de "lumină electrică" şi "calorifer sau gaze".
După ce se va termina punct~jul la rubricile Nr.13, 16, 17, 18 şi 19 astfel cum s'a arătat mai sus, se va
proceda în felul următor:
În oraşele de categoria 1, la apartamentele care au cel puţin 2 puncte de confort, precum şi la localurile de
prăvălii care au cel puţin 1 punct de confort, cifrele vor fi totalizate, iar nota rezultată va ti înscrisă la rubrica
Nr.20. Pentru celelalte apartamente şi localuri de prăvălii nu se va face totalizarea şi se va trage la rubrica Nr.20 cu
creionul roşu, o linie orizontală (-).
În oraşele de categoria Il, la apartamentele şi localurile de prăvălii care au cel puţin 3 puncte, cifrele vor ti
totalizate, iar nota rezultată va fi înscrisă la rubrica Nr.20, cu creionul roşu, o linie orizontală.
Notele scrise cu roşu la rubrica Nr.20, atât în partea de sus, cât şi în cea de jos a declaraţiei de global, vor ti
adunate şi rezultatul va fi scris cu creionul roşu în partea de jos a rubricii Nr.20.
-3 bis. În ceeace priveşte hotelurile, garajele construite în scopul de a se închiria locuri pentru maşini,
precum şi hambarele şi magaziile de cereale cu o suprafaţă dela 150 m.p. în sus, indiferent de felul construcţiei,
ele nu se punctează. dar vor ti notate la rubrica Nr.20, cu creionul roşu astfel: hotelurile cu H, garajele cu g şi
magaziile cu M.
4. După aceste operaţiuni, Comisia judeţeană va proceda la stabilirea imobilelor clădi te care se naţionalizează,
ŞI anume:
a) Pentru imobilele clădite aparţinând marei burghezii, în cazul când cel puţin un apartament este
naţionalizabil, se naţionalizează toate imobilele clădite care aparţin proprietarului, indiferent de materialele din
care sunt construite unele din ele, sau dacă sunt situate la mansardă ori subsol.
Prin apartament naţionalizabil se înţelege acel apartament care- în oraşele de categoria 1 - are cel puţin 2
puncte de confort sau localul de prăvălie care are cel puţin un punct de confort (deci sunt notate la rubrica Nr.20),
-iar în oraşele de categoria II, dacă apartamentul sau localul de prăvălie are cel puţin nota 3 (deci sunt notate la
rubrica Nr.20).
Nu se va naţional iza nimic în cazul când toate apartamentele au fost notate cu O(zero), adică sunt construite
din materiale inferioare, sau sunt insalubre.
b) Pentru toate categoriile exploatatorilor de locuinţe, în cazul când notele dela rubrica Nr.20, totalizează
peste 12 în oraşele de categoria 1, şi peste 8 în oraşele de categoria II (vezi rubrica nr.20), se naţionalizează toate
imobilele clădi te care aparţin proprietarului, indiferent de materialele din care sunt construite unele dintre ele, sau
dacă sunt situate la mansardă ori subsol.
Când notele dela rubrica Nr.20, totalizează până la 12 inclusiv în oraşele de categoria 1, şi până la 8 inclusiv
în oraşele de categoria II (vezi rubrica Nr.20), nu se naţionalizează nimic, chiar dacă proprietarul mai are şi alte
apartamente care nu au fost notate la rubrica Nr.20.
Se naţionalizează -tiind socotite ca aparţinând exploatatorilor de locuinţă -hotelurile cu întreg inventarul
lor, garaj ele construite în scopul de a se închiria locuri pentru maşini, precum şi hambarele şi magaziile de cereale
cu o suprafaţă dela 150 m.p. în sus, indiferent de felul construcţiei. Odată cu hotelurile şi gar~jele se naţionalizează
toate imobilele clădite aparţinând proprietarului indiferent de materialele din care sunt construite unele din ele,
sau dacă sunt situate la mansardă ori subsol.
În ceeace priceşte proprietarii de hambare şi magazii de cereale, naţionalizare se va extinde asupra celorlalte
imobile clădite pe care le au în proprietate, numai dacă acestea întrunesc condiţiile fixate pentru naţionalizarea
apartamentelor.
Tot ceeace se naţionalizează -indiferent de categoria ca aparţine proprietarul-va ti notat cu "da" pe spaţiul
alb după ultima coloană a declaraţiei de global. În cazul când nu se naţionalizează nimic dintr'o declaraţie, se
scrie cu creionul roşu "nu" pe prima pagină a declaraţiei de global.
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6. După aceea se va proceda la completarea tabelului A în felul următor:
La rubrica Nr.l se trece Nr. sub care declaraţia de global a fost înregistrată la Circ. Financiară.
Rubrica Nr.2 se completează cu Nr. curent al fiecărui proprietar (1,2,3, etc.). Fiecare proprietar va avea un
singur număr curent, indiferent de numărul apartamentelor ce posedă.
Rubrica nr. 3 se va complecta cu numele, pronumele, ocupaţiunea efectivă şi domiciliul proprietarului.
Rubrica Nr.4 se completează cu Nr. curent al apartamentelor naţionalizate mergând în continuare aşa fel ca
numărul final din josul coloanei să arate numărul total al apartamentelor naţionalizate.
Numerele curente ale proprietarilor dela rubrica Nr.2 şi ale apartamentelor dela rubrica Nr.4 din tabel, vor
urma în continuare pe toate foile care f~rmează tabelul A, raportându-se dela foaie la foaie, în aşa fel ca ultimele
numere curente din ultima foaie să arate numărul exact al proprietarilor expropriaţi şi al apartamentelor naţionalizate.
Rubrica Nr.5 se complectează cu datele necesare identificării apartamentelor naţionalizate.
Rubrica nr.6 se complectează cu nota apartamentului astfel cum se găseşte înscrisă în rubrica Nr.20 a
declaraţiei de global.
În cazul când la rubrica Nr.20 nu se găseşte nota, aceasta va ti trecută direct pe tabelul A. Rubrica Nr. 7 este
împărţită în 3 coloane: a, b sic, corespunzătoare categoriei căreia aparţine proprietarul, anume: a= marea burghezie,
b = exploatatori de locuinţe, iar c = nu are nici o întrebuinţare. În dreptul numelui proprietarului, se va complecta
coloana a sau b, potrivit categoriei din care face parte, scriindu-se "da' în coloana respectivă şi trăgându-se o linie
orizontală (-) în celelalte coloane.
La sfarşitul tabelului A se vor înscrie separat:
a) imobilele în construcţie, clădite în scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor (intră în
această categorie imobilele a căror suprafaţă clădită la nivelul pământului este peste 120 m.p., cu cel puţin un
etaj).
b) imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a evenimentelor de războiu, construite în
scop de exploatare, nelocuite, ai căror proprietari nu s'au îngrijit de repararea sau reconstrucţia lor (intră în
aceasta categorie imobilele care au o suprafaţă clădită la nivelul pământului peste 120 m. p. cu cel puţin un etaj).
Tabelul A va ti întocmit în dublu exemplar, din care primul exemplar împreună cu declaraţiile de global va
ti trimis în pachet sigilat printr'un curier special, Comisiei Centrale cel mai târziu până în ziua de 1Omartie 1950,
iar al doilea exemplar se va păstra la sediul Comisiilor judeţene de către secretarul Comitetului de Partid Judeţean.
Trecerea în tabel se va face în ordinea alfabetică după numele proprietarilor.
Lista vilelor din staţiunile balneare şi climaterice care urmează a fi naţionalizate va ti luată dela Comitetele
Provizorii Judeţene.
Întreaga pregătire a operaţiunilor de naţionalizare trebuie să se facă în cel mai desăvârşit secret.
Secretarul Comitetului de Partid Judeţean răspunde personal de buna executare a instrucţiunilor, de păstrarea
scriptelor şi a secretului operaţiunii.
În Capitală se vor constitui pe lângă Comisiunea din Bucureşti, un număr de subcomisiuni pe sectoare
geografice.
2. Declaraţiile fiscale de global ce se complectează şi se depun de proprietari între 23 Februarie- 4 Martie
1950 la Circ. Financiare, se predau în măsura depunerii Preşedintelui Comitetului Provizoriu judeţean sau al
oraşului asimilat cu judeţul, care le aduce în comisia judeţeană pentru a le verifica şi a întocmi tabelele de
nationalizare conform instructiunilor.
' Toate lucrările de naţio~alizare şi tabelele respective vor fi înaintate Comisiei Centrale în ziua de 1OMartie
1950 pentru oraşele din provincie şi 15 Martie 1950 pentru Bucureşti.
Secretarul Comitetului judeţean păstrează un exemplar după tabelele A în casa de tier.
(A.N.B.,fontl: "Comitehlljutleţean P.CR. Năsăud' d. 93/1950, f. 16-28).
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U rsitoarele
în
mitologia românilor
Irina NEMETI

Ursitoarele sunt personaje mitice feminine a căror principală atribuţie este de a stabili soarta omului de la
naştere şi până la moarte 1•
Sunt numite Urse, Ursitoare, Ursitori, Ursoaice, Ursoni, Ursoi, Mire, Caşmctc, Albe, Hărăsite, Hărioase,
/ânc, Zori. Zodii, Stinte2. Etimologia numelui lor trimite în principal la verbul a ursi- a hotărî destinul, desprins
dm a urzi- a ,tese, verb al cărui sens figurat este de asemenea - a hotărî destinuV
Numele Ursc, Ursoaice, Ursoni nu a primit încă o explicaţie suficient de convingătoare existând mai multe
posibilităţi interpretative. Se poate face o apropiere de constelaţiile Urselor, stelele fiind integrate în wmplexul
mitic al destinului. Asemănarea numelui "urs" cu "a ursi", "Ursitoare" ar ti putut duce la integrarea animalului în
acte prezente în timpul ritual aferent Ursitoarelor, precum şi la formularea numelui discutat. Se pune însă întrebarea
dacă numele nu provine dintr-un scenariu mitologic care însuma efectiv animalul personalităţii divine a patroanelor
destinului~.

Românii sud- dunăreni le numesc, ca şi pe Zâne, "Mire", nume preluat din numele grec "Moirai" \perpetuat
de neogreci.
Tot în spaţiul sud-dunărean sunt numite Caşmete, Albe, situaţie existentă şi în cazul Zânelor. Aceste nume
sunt de fapt epitete; Caşmcte înseamnă "Frumoase", iar Albe se formează de la multiplele sensuri ale cuvântului
alb: fericire, noroc, de bun augur 6.
Flărăsite, Hărioase sunt nume care se formează tot de la acţiunea lor specifică: ursirca.
Sunt numite Zâne, Zori, Sfinte, datorită identificării lor cu Zânele 7.
Numele Zodii se leagă tot de caracterul lor de patroane ale soartei omului.
Uneori li se acordă chiar nume proprii: Bălaşa, Ioana, Dumitra, Ana, Sânzana, Priţa, Rochiţa, Pricochiţa,
Doina, Moina, Prisca, Vâ1.:ja, Hâ~ja, Tisca8. Acestea sunt însă adaosuri târzii pentru că, în toate zonele etnografice
româneşti, există credinţa că "oamenii nu le-au putut af1a numele", "nu le cunosc pe nume", "au nume stinte" 9
Aşa cum a le vedea şi a le auzi profeţia - sunt încălcări ale vrerii lor, cu siguranţă nici rostirea numelui lor nu era
permisă. Acest tip de tabu, interdicţie a rostirii, provine din credinţa arbaică potrivit căreia a şti şi a rosti numele
' 1. Evseev, Di,ponar de magie, demono/ogie !ji mitologie româneascii, Timişoara, 1998, p. 475.
T. Pamlile, Mitologie româneascii, Bucureşti, 1997, p. 15; A. Fochi, Datini !ji eresuri populare/a sfârşitul secolului al XIX-/ca,
11ucureşti, 1973, p. 349-350.
S.F. Marian, Naşterea la romani, Bucureşti, 1995, p. 102.
T. Frâncu. G. Candrca, Românii din Mun,tii Apuseni. Bucureşti, 1888, p. 147-148; Marianne Mesnil. Assia Popova. Eseuri de
mitologie balcanicii, Bucureşti, 1997. p. 245-269; C.Ginzburg, l5tolie nocturnii. O inte1pretare a sabatulw; laşi, 1995, p. 97-118;
Alina Creangă, în Ecbinox. 7-8-9, 1998, XXX, p. 6-7.
' 1.. Şăineanu. Basmele române În compara,tiunc cu legendele antichitii,tii clasice şi in legii/urii cu basmele popoarelor Îm n.:inatc ~·i ak
tutumrpopoarelor romanice. Studiu comparativ, Bucuresci, 1895, p. 781-782.
" B.P. Hasdeu, Etimologicum Magnum Romaniae, Bucureşti, 1972, p. 459-504.
7
Flori ca Lorinl. Marian11 Kahane, în Folclor literar, Il, 1968, p. 182.
' A. Fochi, op. cit., p. 350.
" Ibidem. p. 349-350.
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unui demon ori al unei divinităţi înseamnă a invoca, a putea controla puterea acestuia. În cazul Ursitoarelor tabu-ul se
leagă şi de esenţa lor mitică; destinul este dincolo de puterea de intelegere şi previziune a omului. În acelaşi
context trebuie înscrise şi celelalte interdicţii ce marchează momentul intervenţiei lor în planul vieţii umane: a le
privi şi a le auzi.
Alte nume derivate tot din substantive comune care acoperă activităţile lor specifice sunt Ursitoarea, Soartea.
Moartea 10 . Aceasta din urmă prezice viitorul şi uneori este prezentată ca fiind o bătrână şchioapă, ceea ce i-a adus
numele de Şcbioapa 11 . Infirmitatea ei nu este întâmplătoare şi trebuie interpretată în contextul problematicii
şchiopătatului mitic si rituaJI 2. Şchiopătatul îi indică pe initiaţi, pc cei care au călătorit în lumea morţilor, pe
prezicători. Ursitoarele se leagă de toate aceste aspecte; sunt person~je cu caracter iniţiatic pentru că ele ştiu, ele
cunosc viitorul, stăpânesc timpul datorită acestei calităţi de a şti şi totodată din acest motiv ele sunt prezicătoare.
Str~juind la graniţa dintre viaţă şi moarte, tiinţă şi nefiinţă, ele prezidează trecerea în lumea morţilor precum şi
venirea din neant printre oameni.
Mentalitatea populară operează adesea o ierarhizare, o împărţire a atribuţiilor în interiorul grupului lor.
Astfel, sunt prezentate ca tiind trei surori: cea mai mare e Ursitoarea care urseşte copilului cum îi va ti viaţa.
mijlocia e Soartca, ea hotărăşte întâmplările vieţii, iar cea mică e Moartea, care hotărăşte momentul morţii şi
asigură împlinirea profeţiilor primelor douău.
Numărul lor este în m~joritatea atestărilor- trei. Rar se mai spune despre ele că ar ti şapte, nouă, douăsprezece,
douăzeci şi patru, patruzeci. Probabil această multiplicare se datorează raporturilor lor strânse cu Ielele - Zânele,
cu care adesea sunt chiar identificate 14 . Foarte rar sunt pomenite una sau două Ursitoare 15 •
Natura lor este incertă; sunt considerate Zâne tinere şi frumoase care vin să ursească noilor născuţi , două
fete tinere care sunt de faţă la naşterea copiilor 17, trei fete 18 fete sau neveste 19 , trei bătrâne fecioare urâte 20, trei
năluci, femei închipuite, femei sfinte, fete mari surori, o româncă şi o ţigancă, una e adevărată, celelalte sunt
acolisite2 1, slugile lui Alexandru Macedon, slugile lui Dumnezeu 22 •
Intervenţia lor în cele trei momente esenţiale ale vieţii a produs "specializarea" lor astfel: Ursitoarele sunt:
"una a naşterii, una a nunţii, una a morţii". O altă "specializare" făcută în funcţie de momentele în care apar le
numeşte •· de seara, de miezul nopţii, despre ziuă". Această împărţire indică drept moment temporal specific ·
noaptea, ceea ce le încadrează în grupul demonilor noctumi 23 . Se mai spune despre ele că întruchipează -luna în
care s-a născut copilul, ziua şi ceasuF4 •
Sursele folclorice permit reconstituirea imaginii lor. Sunt, cel mai adesea, un grup de trei fete tinere şi
frumoase, înveşmântate cu straie albe sau din pânză tină ca pânza de păianjen; uneori se spune despre ele că au
părul de aur şi că sunt înaripate 25 • Ipostaza caracteristică este aceea de "zâne torcătoare". Una ţine fusul, cealaltă
caierul, iar a treia taie tirul vieţii sau: una toarce, una deapănă şi a treia taie firul. O altă ipostază le înfăţişează ca
16

10

Joc. cit.

A. Fochi, Joc. cit.; 1. Ghinoiu, Obiceiuri de peste an, Bucureşti, 1997, p. 209-21 O.
12 C. Lcvi-Strausse, Antropologia structurală, Bucureşti, 1978, p. 258; C. Ginsburg, op. cit., p. 233-274.
13
M. Olinescu, op. cit., p. 239-240.
14
Irina Ghinescu, în BC'SS, 2, 1996, p. 151.
15 D. Cantemir, Descriptio Moldaviae, Bucureşti, 1973, p. 341; M. Olinescu, op. cit., p. 238.
16
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' 2 T. Patnfile, op. cit., p. 16.
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''scriitoare" ale destinului; ele notează soarta omului, în "Cartea Ursitoarelor", "Cartea Ursirii", "Cartea Zilelor",
''Cartea Vieţii". Uneori această carte e folosită pentru a se citi sau cânta din ea soarta noului născut26 .
Ele locuiesc "în pădurea Ursitorilor", "în păduri", "în păduri neumblate", "într-o pădure mare, părăsită",
"într-o pădure la sfârşitul pământului", "în locuri depărtate", "în locuri neumblate de om", "în Munţii Eleonulm",
"în dealul Cararăului", "în casa lor e mare pustietate şi loc stănt", "în pustie", "în pustietăţi", "la locuri curate 1de
picior de om necălcate 1 cu flori semănate 1 şi de păsări căutate", "la malul mării", "pretutindeni", "în pântecul
omului", "în văzduh", "în cer", "în slava cerului", "la Dumnezeu", "în împărăţia Ursitoarelor", "în fundul
pământului, sub buricul pământului", "în cer", "nu se ştie unde locuiesc" 27 .
Ursitoarele sunt Zânele destinului. Hotărârea lor nu poate fi schimbată, exprimând caracterul imuabil a
destinului uman şi cosmic. Basmele relatează numeroasele încercări ale oamenilor (care într-un fel sau altul au
reuşit să-şi afle ursita) de a se sustrage împlinirii aceleia. Toate încercările de acest fel dau greş. Nici măcar
Dumnezeu nu încearcă să le schimbe hotărârea iar interventia unor sfinti în acest sens, este de asemenea sortită
eşecului 28 .

'

'

Principala lor atribuţie este ursirea copilului: "ursesc copilul nou-născut", "ursesc pe copii", "ursesc copilul
la bine şi de rău", "spun destinul omului", "una urseştc de aur, a doua de argint, a treia de piatră", "una urseşte anii
vieţii, alta bogăţia sau frumuseţea, a treia sărăcia sau robia"29 .
Momentul sosirii lor este întotdeauna noaptea. Stau afară, în grădină sau sub streaşina casei şi de aceea, cel
ce iese noaptea afară spune "Tatăl Nostru" ca ele să-I audă şi să se ferească pentru a nu fi călcate, ceea ce c mare
păcat. Ursitoarele vin la fereastră sau intră în camera pruncului, se ospătează din masa pregătită special pentru ele.
apoi se sfătuiesc cum să ursească. De obicei primele două o roagă pe a treia să ursească de bine dar ea urscşte a~a
cum vrea: "să aibă traiul meu din ziua cutare şi somnul meu din noaptea cutare". Ursitoarele citesc sau cântă
ursi ta dintr-o carte sau notează ceea ce au hărăzit în "Cartea Ursitorilor". Oamenii încearcă adesea să at1e ce spun
Ursitoarele dar din diverse motive, nu reuşesc. Se crede chiar că acela care asculă ursi ta moare de moarte năprasnică.
După ce termină de ursit, a treia Ursitoare spune: "cine ne-a ascultat pe furiş, de mâna pruncului să moară!". Cine
le spionează şi "umblă pe urma lor", ologeşte. Alte informaţii arată însă că această interdicţie nu este absolută: "pe
vremuri, când oamenii erau mai buni, le auzeau cum ursesc" sau "pe vremuri le putea auzi orişicine, acum le aude
doar moaşa" 30
Oamenii cred că ele se arată mamelor în vis, vesele sau triste, aşa cum va fi soarta copilului 31 .
Basmele completează imaginea Ursitoarelor, îmbogăţind-o. Am pomenit deja pe cele care relatează povestea
lor ca slugi ale lui Alexandru Macedon; ele au băut apa vieţii primită de la regele Ioan şi au devenit nemuritoare.
Alte basme le numesc slugi ale lui Dumnezeu; ele primesc în fiecare zi porunci de la Dumnezeu pe care apoi le
îndeplinesc. Mai sunt prezentate ca lucrând într-un palat sau într-o casă unde păstrează candelele vieţii oamenilor,
sau făcliile ce reprezintă vieţile acestora. În aceeaşi schemă se înscriu şi basmele care vorbesc de o casă a Ursitoarelor
sau a uneia dintre ele, unde pe pereţi, agăţate în cuie, se păstrează gheme de sfoară de diferite mărimi, firul
fiecărui ghem fiind firul vieţii unui om 32 •
O ipostază interesantă este aceea de hoaţe de vite sau lapte. În mai multe basme, ele sunt urrnărite de
ciobani pentru că le fură oile, alteori fură vite. În general se crede despre ele că "se hrănesc cu carne de furat" 33 •
Practica de a afuma vitele în perioada furii de lapte din 1ţjun de Sf Gheorghe, vizează printre demonii ce iau

V. Kernbach, Dic,tionar de mitologie generală, Bucureşti, 1995, p. 648-649.
A. Fochi, loc. cit.; 1. Ghinoiu, op. cit., p. 209; Legendele florei, Bucureşti, 1994, p. 169.
8
' T. Pamfile, op. cit., p. 25.
9
'
A. Fochi, op. cit., p. 351; T. Frâncu, G. Candrea, op. cit., p. 148.
30
T. Burada, op. cit., p. 127; S. FI. Marian, op. cit., p. 97.
31
A. Fochi, op. cit., p. 353.
3
' T. Pamfile, op. cit., p. 16, 332-333; M. Olinescu, op. cit., p. 238.
ll T. Pamfile, op. cit., p. 16.
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laptele vitelor şi pe "ursitorile celea"-l4 . Probabil practicile de protecţie a lehuzei pentru a nu-şi pierde laptele, se
leagă tot de Ursitoare. Se crede că pogacea de pe masa ursitoarelor e bună pentru mamă pentru a-şi recăpăta
laptele dacă şi-1 pierde 35 . Toate aceste elemente le conferă aspecte de divinităţi ale fertilităţii şi fecundităţii, căci
mărimea şi siguranţa turmelor, precum şi laptele ţin de complexul manei, specific personajelor de acest fel.
Dat fiind faptul că mentalitatea populară le confundă, le suprapune, le înrudeşte cu alte personaje mitice, se
impune o sumară prezentare a acestora din urmă. Aceste apropieri se produc pe baza unor asemănări în ceea ce
pnveşte caracterul şi acţiunile lor specifice.
Cel mai adesea sunt confundate cu Ielele (Zânele, Rusaliile, Vântoasele, Frumoasele etc). Li se acordă
frecvent acelaşi nume Zânc, Zori, Mire, Albe, precum şi aceleaşi epitete: Sfinte, Bune, Frumoase 36 . Faptul că una
dintre Ursitoare este şchioapă se apropie de unul din epitetele Ielclor: Şchioapele, şi de faptul că şi unele şi altele
pot provoca ologirea.l 7 . Numele Ursoaicele, este atribuit şi Ielelor şi Ursitoarelor. Sărbătoarea Drăgaicelor (=lele)
se mai numeşte şi "ursină" pentru că acum, una dintre sfinte urseştc ca vitele unora să tie mâncate de urs.l 8. Sunt
invocate asemănător: "Sfintelor/ Bunelor", "Urselor/ Zânelor, Frumoaselor" 39 • În general numele lor nu este
cunoscut ŞI a fost înlocuit prin substantive comune.
Precizările care se referă la natura lor sunt asemănătoare: fete, fecioare, femei sfinte, neveste, năluci.
închipuiri cu trup de femeie etc. Ca şi în cazul Ielelor, virginitatea Ursitoarclor apare ca definitorie şi le conferă
puntatea pc care o presupune calitatea ursirii. Coexistenta virginitate-matemitate se leagă de patronajul lumii
femeilor, în general şi a naşterii, în special. Şi unele şi altele sunt slugi ale lui Alexandru Macedon sau ale lui
Dumnezeu40 .
Ursitoarele patronează de asemenea căsătoria. Ielele sunt invocate în practicile pentru at1area ursitului şi
apropierea datei căsătoriei pe care Ursitoarele au stabilit-o 41 .
Şi unele şi altele apar şi în momentul morţii şi sunt identificate cu Zorile~ 2 •
Ursitoarele sunt zânele destinului. Ielele împărtăşesc mai puţin asemenea calităţi dar sunt şi ele divinităţi
oraculare. Şi unele şi altele se arată oamenilor în vis făcând prevestiri 43 •
lele le sunt divinităţi ale fertilităţii şi fecundităţii, stăpâne ale manei. În cazul Ursitoarelor, acest aspect, deşi
nu foarte pregnant, este exprimat de integrarea lor în complexul furii de lapte şi vite.
Zânele sunt personaje lunare, mitologia lor tiind strâns legată de astru! nopţii. Ursitoarele călăuzesc sufletele
morţilor- care după unele credinţe merg în lună şi protejează noii născuţi, atlaţi şi ei sub protecţia lunii. Patronarea
naşterii, femeilor, a fertilităţii, le integrează în mitologia ciclurilor lunare care generează ciclurile fertile, ritmunlc
germinaţiei.

Ca şi Ielele, Ursitoarele sunt confundate cu Cele Sfinte, patroanele zilelor săptămânii; personaje cu caracter
incert, acestea pot fi integrate în categoria Ielelor cărora le-au împrumutat numele lor, transformat în apelativepitef4.
Alte personaje mitice înrudite cu Ursitoarele, dar şi cu Ielele sunt Smeoaicele, Joimăriţa, Marţolea 45 .

T. Papahagi, Din Folkloml Romanie şi cel Latin. Studiu comp;uat, Bucureşti, 1923, p. 83.
T. Burada. op. cit., p. 127; 1. Muşlea, O. Bîrlca, Tipologia folclorului din răspunsunle In chestionan:Je lui B.P Hasdeu, Bucureşti.
1970, p. 428.
16 C.S. Timoc, op. cit., p. 277; T. Pamfile, op. cit., p. 15; A. Fochi, op. cit., p. 350; L Şăineanu, op. cit., p. 34-38.
17
1. Ghinoiu, op. cit., p. 140.
11 Jdem, op. cit., p. 210; A. Fochi, op. cit., p. 116.
19 T. Pamfile, op. cit., p. 16; R. Vulcănescu, op. cit., p. 164-165.
40
A. Fochi, op. cit, p. 142-144.
41 S. FI. Marian, în Analele Acndemiei Romline, II, XV. Bucureşli, 1893.
42
Florica Lorin!, Mariana Kahane, op. cit., p. 182.
'·~A. Fochi, op. cit., p. 316-319,353.
"" A. Fochi. op. cit., p. 362-368.
4; T. Frâncu, G. Candrea, op. cit., p. 148; A. Fochi, op. cit., p. 182-186, 193-196, 261-63; N. Bot, în AMET, Cluj, 1971, p. 302.
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Se observă mai ales similitudini, chiar identificări între Ursitoare şi Zâne, ceea ce dovedeşte existenţa unei
imagini mitologice prototip. Foarte probabil, la origine, exista un singur personaj mitic, ale cărui multiple atribuţii
şi aspecte specifice erau denumite prin diverse epitete. La un moment dat, este posibil ca un anume aspect denumit
printr-un anume epitet (în acest caz ursirea- Ursitoarele), să capete coerenţa unei alte divinităţi, cu profil mitic
asemănător, individualizată totuşi prin specializarea sa în domeniul destinului. Un caz asemănător este cel al
Drăgaicelor, Rusalcelor şi Sânzienelor care întruchipează zânele legate de o anume perioadă calendaristică a
anului -vara (cu sărbătorile şi activităţile agricole specifice). Acestea însă, deşi bine individualizate, rămân totuşi
incluse în familia zânelor. Situaţia este asemănătoare în cadrul folclorului romanic, doar că, zânele naşterii, deşi
bine individualizate în cadrul celorlalte zâne, nu au primit un nume distmct 46 .

Obiceiuri şi gesturi rituale
Naşterea, căsătoria şi moartea sunt adevărate momente de prag sau "de trecere" în viata omului 47 • Percepute
la nivelul sacrului, ele se manifestă în lumea profană printr-o serie de ceremonii şi acte rituale care însumează
rituri de protecţie, purificare, trecere, consacrare etc. Toate acestea se constituie într-un prim nivel al unui complex
în care se mai integrează elemente calendaristice, divinităţi, demoni, precum şi oamenii care participă la aceste
evenimente şi cei care asigură mijlocirea în raport cu sacrul, cu formele lui de manifestare.
În ceea ce priveşte tema pe care o discutăm, cel mai important este momentul naşterii. Ceremoniile sarcinii
şi naşterii, mitologia care le dublează, aduc în prim plan- ca personaje mitologice- Ursitoarele. Subiectul pc care
acţiunea lor îl vizează este cuplul mamă- prunc, acesta din urmă tiind de fapt elementul principal. Implicându-sc
în protejarea lumii umane, mijlocind în faţa lumii supranaturale, moaşa este ''intermediarul". În plan secund. atât
în lumea mitică precum şi în cea pământeană, mai apar câteva personaje: Zânele, Îngerul, Fetele de drac, familia
în care s-a născut copilul, alţi copii care intervin în ceremonii.
În momentul în care incep durerile facerii, moaşa este adusă pe ascuns, pentru a se păstra secretul, căci se
crede că femeia naşte mai greu dacă mai mulţi oameni cunosc momentul naşterii. Secretul este impus şi de dorinţa
de a ţine departe demonii care pot face rău mamei şi copilului 48 •
Moaşa desface părul viitoarei mame precum şi orice nod de pe îmbracămintea ei, simulând astfel "dezlegarea"
drumului pruncului din lumea "cealaltă" în existentă. Aceste gesturi se înscriu în complexul "nodurilor şi legăturilor"
care vizează în mod direct Ursitoarele49 •
După naştere, placenta se îngroapă (de obicei la rădăcina unui pom plantat atunci) iar copilul este îmbăiat
într-o "scăldătoare" în care se pun flori, busuioc şi parale de argint. Apa folosită este vărsată apoi cu grijă, într-un
loc curat, în atara streşinii casei pentru a nu fi aruncată chiar pe Ursitoare care stau de obicei acolo asteptând
momentul ursirii 50 •
După baie, copilul este înfăşat, iar de un colţ al scutecului se coase un tir de aţă roşie de care se prinde
verigheta mamei. Deasupra uşii camerei unde se at1ă lehuza se pune un fir răsucit roşu-alb, cu rol apotropaic (tirul
de mărţişor legat iniţial la mâna copiilor, avea aceeaşi funcţie). Uneori se atârnă deasupra uşii un tir de aţă galbenă
pentru a feri pruncul de gălbenare. Leagănul copilului este şi el înconjurat cu un fir de lână 51 . Aşa cum Ursitoarele
torc şi ţes tirul vieţii noului născut, familia îl înconjoară la rândul ei cu numeroase "tire protectoare".
Copilului i se dă o lingură de unsoare de urs, pentru a face faţă întâlnirii cu Ursitoarele. Este ales acest
animal datorită faptului că are calităţi vindecătoare (pe cine calcă ursul pe şale este scutit de boli) dar mai ales

Florica Lorinl, Mariana Kahane, op. cit., p. 180.
A. van Gennep, Riturile de trecere, laşi, 1996, p. 16-25.
'8 T. Burada, op. cit., p. 124; S. FI. Marian, Naşteren ... , p. 97; Klara Gazda, în Studii şi comunicări de Etnografie- Istorie, Caransabeş,
I, 175, p. 185-193.
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~ D. Mioc, în REF, 18, 4, 1973, p. 299-310; P. Simionescu, în Anunrul Institutului de cerecetări etnologice şi dialectologice, 3,
Bucureşti, 1985, p. 402.
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datorită legăturilor

animalului cu Ursitoarele, legături care au generat şi numele Ursoaice, Ursoi, Ursoni. Se ma1
crede că acela care poartă numele Urs, "nu l-ar putea găsi moartea" 52 •
După naşterea pruncului, un copil din familie este trimis să anunţe rudele. Până atunci totul este păstrat
secret, la fel şi numele copilului care nu se spune până la botez53 •
Moaşa pregăteşte elementul cel mai important din ceremonialurile naşterii: masa Ursitoarelor. Pe sobă, pe
masă. sub icoană se pun otrande pentru Ursitoare: pâine, colaci, uneori trei turtiţe care ·'închipuiesc pe cele trei
Ursitoare", grâu, tăină, apă, untdelemn, ţuică, vin, sare, lână, bani, uneori o oglindă, un piepten şi brăcirile sau
betele moaşei, sau o pereche de bete noi 54 • Alimentele, apa (paharul cu apă este legat cu trei fire de mătase roşi cu
care în prealabil a fost măsurat copilul) ţuica şi vinul semnifică viaţa bună şi bogăţia 55 . Ele reprezintă alimentaţia
specdic umană, caracterizată prin copt, coacere (pâinea, colacii) şi sărare (sarea). Rolul ei, împreună cu coacerea
copilului (uneori copiilor li se "ard" picioarele în foc sau cuptor) şi sărarea lui (pruncule spalat sau frecat cu sare)
este de a asigura integrarea noului născut în lumea umană. Tot ce este crud şi nesărat nu este omenesc. ci ţine de
domeniul demonilor şi fiinţelor subpământene. Copilul vine din acest mediu şi asta implică pericolul de a rămâne
parţial legat de lumea tenebrelor, de aceea riturile desfăşurate imediat după naştere vizează separarea sa totală de
mediul din care a venit şi integrarea în noul mediu, al familiei, al satului, al societăţii umane56 .
Lâna sau firul de lână cu care se leagă paharul cu apă ori băutura au rol apotropaic şi o simbolistică specitică
aceluiaşi complex al nodurilor şi legăturilor. La fel, betele sau brăcirile moaşei care împreună cu dezlegarea
nodurilor de pe îmbrăcămintea mamei au semnificaţia dezlegării pruncului din vechea sa stare pentru a i se
permite venirea pe lume, pătrunderea într-o nouă stare de agregare în care va ti integrat prin legăturile şi nodurile
soartei ursite şi ţesute de către Ursitoare. Brăcirile se păstrează, iar la moartea celui moşit de moaşa respectivă.
vor fi legate în jurul sicriului.
După ce a pregătit "Masa Ursitoarelor", "Cinişoara Ursitoarelor", moaşa le invocă prin "Cântecul
Ursitoarelor": "Doamne Dumnezeule/ Trimite Ursitorile/ Să vină toate voioase/ Voioase şi bucuroase/ La sânie să
gostească/ Lui ... bine să-mpărţească ... "; "Urselor/ Zânelor/ Frumoaselor/ Fecioarelor/ Cu bine veniţi/ Bine ne
găsiţi/ Cum vă primim/ Cu pusă masă/ Cu bucate direse/ Vânaturi alese/ Aşa vă ospătaţi/ Până vă dumiriţi/ Noroc
să meniţi/ Fătului nost..."; "Sfintelor/ Bunelor/ Să vă aducă Dumnezeu curate/ Luminate/ Bune ca pâinea! Dulci
ca mierea/ Şi line ca apa" 57 . Rolul acestor ofrande este îmbunarea Ursitoarelor astfel încât să ursească de bine. În
tina!, masa se dă de pomană unui copil sau la trei fetiţe (numite în sudul Dunarii- Mire, ca şi Ursitoarele), la trei
copii nevinovaţi sau moaşei.
Moaşa este unul din cele mai importante person~je din scenariul ritual al naşterii, ea tiind reprezentanta
moşilor şi strămoşilor familiei în care intră copilul. La hotarul dintre lumea "geomortă" şi cea antropomortă, ea
veghează - din partea oamenilor, vis-a-vis de reprezentantele supranaturalului: Ursitoarele. Iniţial, moaşa era o
rudă din familia tatălui, tiind înlocuită mai apoi cu persoane cu pregatire în domeniul naşterii copiilor. Rolul ei era
de a pregăti psihic femeia pentru naştere, de a o asista la naştere, de a-i acorda primele îngrijiri, ei şi copilului. De
asemenea, ea îndeplinea şi actele rituale necesare. Recunoştinta faţă de moaşă se manifesta cu ocazia unor zile
consacrate: Masa Moaşei, Datul copiilor de-a Grinda, Ziua Moaşei, Lăsata Secului de Paşte, Rusalii etc 58 .
Pe lângă Masa Ursitoarelor se fac şi alte pregătiri pentru ca acestea să vina nestingherite şi mulţumite.
Câinii sunt duşi la vecini pentru ca lătratul lor să nu sperie Zânele soartei. Familia se culcă devreme şi încuie uşile
12
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nedeschizându-le nimănui; se lasă însă o fereastră sau o uşă deschisă, pe unde Ursitoarele să poata intra. În
59
aşteptarea lor se lasă o lumină sau o candelă aprinsă- pentru ca altfel se supără şi ursesc rău .
După aceste prime momente ceremoniale desfăşurate în cercul restrâns al familiei, în scenariul ritual
intervin rudele părinţilor. Anunţaţi de un copil, ci vin în zilele următoare pentru a ura noroc şi a face daruri.
Copilul este astfel cunoscut de familia sa. La trei zile după naştere, se face o masă mare la care participă toate
rudele. Moaşa sau doi copii (o fată şi un băiat) ai cărui părinţi trăiesc, ori un copil nevinovat (fată sau băiat în
funcţie de sexul noului-născut) coc în spuză o turtă de aluat nedospit. Aceasta se va pastra o vreme lângă prunc (de
obicei patruzeci de zile) alături de obiectele meseriilor pe care părinţii ar dori să le aibă. Pentru a favoriza alegerea
unei anumite profesii în viitor, copilului i se pun în pătuţ diverse obiecte: unelte, toc de scris, bani sau ac, foarfecă,
piepten 60 •
Candela aprinsă în ziua naşterii copilului, va arde în camera respectivă timp de patruzeci de zile până când
e adus preotul care stropeşte cu aghiazmă camera, mama şi pruncul precum şi moaşa 61 • Până la botez numele
copilului este păstrat secret, pruncul însuşi este păzit cu multă atenţie pentru a nu ti furat ori pocit de duhurile care
ameninţă în general noii-născuţi (Samca, Striga etc).
Toate aceste ceremonii sunt rituri de separare, de prag şi de integrare62 . Ca şi un străin, copilul trebuie mai
întâi separat de mediul sau anterior, care c în general confundat cu locul unde merg sul1etele morţilor, cu Pământul
Mamă. Primul pas este taierea cordonului ombilical - separarea de mamă, care de asemenea simbolizează acest
mediu "anterior". Se evită apropierea pruncului de pământ, locul de unde a venit; se iau măsuri de precauţie
impotriva tuturor forţelor care îl ameninţă şi este puriticat, atât el cât şi mama. Urmează apoi integrarea sa treptată
în familie şi comunitate. Primeşte un nume care-i certifică existenţa umană şi îşi începe viaţa, aşa cum i-a fost
sortită.

Naşterea este momentul de trecere în care Ursitoarele sunt implicate cel mai mult. În cazul căsătoriei,

prezenta lor este redusă. Ele hotărăsc, la naşterea copilului, momentul căsătoriei, ursitul, ursita. felul căsnicici.
Numeroase practici desraşurate imediat dupa căsătorie de tânăra nevastă implică tarsul şi ţesutul, activităţi dctinitorii
pentru Ursitoare 63 . Marţolea - personaj identificat uneori cu una dintre Ursitoare, este investită cu calităţi ce
permit înlesnirea căsătoriiJd>'~.
Moartea este şi ea hotărâtă de Ursitoare. Cea care curmă firul vieţii sau consemnează destinul omului, se
numeşte- Moartea 65 . Rolul lor în momentul morţii este ilustrat şi de contaminarea cu Zânele Zori 66 . La înmormântări,
pc masa de pomană se pregăteşte şi o masă a Ursitoarclor, similară celei pregatite la naştere 67 .
Ursitoarele sunt personaje mitice cu o structură complexă care impune prezenţa lor în principalele
momente ale vieţii omului. Sunt Zânele torcătoare ale destinului, a caror vrere se împlineşte fără putinţă de a ti
oprită de oameni, sfinţi, chiar Dumnezeu. Înrudite cu Zânele (Ielcle), Zorile, Sfintele au o personalitate uneori
ambiguă şi contradictoric. Fecioare tinere şi frumoase, ele protejează naşterile, copiii şi mamele, iar uneori
sunt prezentate ca babe urâte. Calitatea de a prevesti le indică drept divinităţi omnisciente, stăpâne peste timp,
legate de iniţiere şi momente iniţiatice. Patroane ale călătoriei sufletelor în lumea subpământeană, ele sunt şi
stăpâne ale ritmurilor vieţii şi fertilităţii, fapt subliniat de ipostaza lor de hoaţe de vite şi lapte precum şi de
aspectul lor lunar.

w S. FI. Marian, Naşterea ... , p. 100-101.
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Zânele destinului în mitologia altor popoare romanice
În mitologii le tuturor popoarelor indoeuropene există divinităţi ale destinului. În spaţiul european le întâlnim
atât la popoarele romanice cât şi la germani, maghiari, slavi, neogreci, albanezi, ţigani reprezentate ca personaje
feminine cu caracter colectiv.
Ursitoarele românilor îşi găsesc cele mai bune analogii în folclorul popoarelor romanice. Împreună cu
Fate, Fees, Fadas, ele se înscriu în marea familie a reprezentărilor feminine din universul magica-religios european:
zâne, demoni, sfinte, teri categorii de fiinţe supranaturale pe care concepţia populară nu le distinge foarte clar68 .
Diferenţa care trebuie semnalată este aceea că doar în cazul românesc zânele destinului au fost individualizate
printr-un nume distinct, în cazul celorlalte mitologii romanice ele rămânând în cadrul categoriei mai largi a zânelor,
tiind numite prin aceleaşi apelative. Mitologia naşterii se prezintă unitară la toate poporale romanice. Există
bineînţeles diferenţe care pot fi explicate prin condiţiile istorice diferite în care s-a format şi evoluat fiecare
mitologie. Se remarcă, din acest punct de vedere, contribuţia mult mai consistentă a substratului cel tic la formarea
mitologiei romanice occidentale, în special în cazul francez.
Mitologiile italiană, franceză, spaniolă, portugheză, moştenesc figura mitologică a zânelor din antichitatea
clasică aşa cum o ilustrează şi etimologia comună. Fata, Fee, Fada, Fado au ca rădăcină etimologică latinul fatum
- "cuvânt divin", "enunţ divin", "destin", "noroc". La rândul său, fatum s-a format din rădăcina indoeuropeană
*bba- "a vorbi", de unde în greacă pheme- "cuvânt", phanai- "a vorbi" şi în latină lari -"a vorbi", fatus- "cuvânt"
care au dat infans- "care nu vorbeşte", fabula - "cosversaţie", "poveste" (moştenite în vocabularul popoarelor
romanice )69 .
În mitologia italiană divinităţile naşterii sunt numite, ca toate zânele în general - fate sau, pentru a se
preciza caracterul lor de zâne ale ciclului vieţii omului Fate delia nascita. Numele divinităţii (Fata la singular)
conservă perfect numele divinităţii italice a destinului. Fatele sunt înrudite, suprapuse şi confundate de mentalitatea
populară cu alte personaje feminine legate de ciclul vieţii omului, în special de naştere: Le .Janare, Striga, Pagana,
Le Padrone da/la Casa. Acestea personifică acţiunile nefaste ce pot avea loc în preajma naşterii şi în timpul
copilăriei, dar uneori sunt prezentate similar Fatelor. Este posibil ca Fatcle, ca şi în antichitate şi ca toate zânelc
folclorului romanic, având un caracter contradictoriu benefic/malefic, să concretizeze acest al doilea aspect negativ
sub alte nume care treptat au ajuns să denumească personaje distincte. Etimologia Janarelor (napoletană) arc ca
rădăcină numele zeiţei Diana (Diana - Dianara - .JanaraY0, similară fiind etimologiei Zânelor româneşti. Striga
conservă numele şi atribuţiile demonului antic care sufoca copiii în timpul somnului, la fel ca şi în cazul Strigei
din mitologia românească. În limba italiană, numele ei va genera şi apelativul pentru vrăjitoare- strega, care apare
însă uneori şi pentru a denumi demonii naşterii (le Streghe). Formarea acestui apelativ se con formează schemei
transformării divinităţi lor păgâne în demoni, personaje duşmane creştini lor. Acelaşi este şi cazul numelui Pagana.
Creaţiile literare prezintă Fatele ca tiind trei femei tinere şi frumoase, înveşmântate în alb, care ursesc
noilor născuţi, uneori le fac şi daruri. Principala ipostază este aceea de divinităţi torcătoare: ele torc şi urzesc
vieţile oamenilor şi timpul cosmic pe care îl înnoiesc anual. De acest aspect se leagă şi obiceiul piemontez desfăşurat
în noaptea de Crăciun: fetele se îmbracă în babe şi torc aşezate pe toată durata cât durează mesa. Dualitatca
tinereţe - bătrâneţe exprimă înnoirea ciclică a timpului în momentul de cumpănă dintre ani, scurgerea timpului
tiind "realizată' de zânele destinului prin acţiunea magică a torsului 71 •
Practicile legate de ciclul vieţii şi patronate de aceste divinităţi sunt şi ele foarte apropiate de cazul românesc.
În momentul naşterii femeii i se desfac toate nodurile de pe îmbrăcăminte, cingătoarea, nodurile din păr, pentru ca
nici o legătură să nu împiedice naşterea. Urmează scalda copilului, practici şi gesturi care trebuie să-I prot~jeze:
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legarea unor fire de lână de diverse obiecte din încăpere, punerea unei bentiţe roşii (uneori din stola sacerdotală)
pe hăinuţa copilului împotriva deochiului, aşezarea a două cuţite încrucişate şi păstrarea candelei aprise pentru a-1
apăra de diverşi demoni şi pentru a împiedica furarea laptelui mamei 72 . Ca şi în antichitate se pregătea o masă
pentru divinităţile naşterii pe care se aşezau alimente, băuturi, apă, instrumente ale meseriilor pe care părinţii le
doreau pentru copil. Nu lipsesc niciodată pâinea, grâu!, făina - simboluri ale lumii umane, creştine şi sarea care
îndepărtează duhurile rele şi distinge întotdeauna ceea ce este uman de spiritele care vin din altă lume. O masă
asemănătoare se realiza în cadrul prânzului funebru - consuolo. Desfăşurarea riturilor funerare (priveghiul, prânzul
funebru, pregăirea mormântului, punerea ofrandelor în morminte, bocetul, pomenirea) urmează aceleaşi scheme
ca şi în cazul românesc, bazându-se pe relaţia de simetrie naştere-moarte. Sărbătorile consacrate morţilor sunt
organizate calendaristic după modelul antic, la fel şi practicile şi interdicţiile care le însoţesc (cum ar ti interdicţia
torsului ). Se remarcă legătura dintre Fate (şi person<l:iele asemănătoare lor) şi spiritele morţilor, date tiind
competenţele funerare ale celor dintâi 73 .
În mitologia franceză Fees sunt zânele ciclului vieţii precum şi ale ciclului naturii. Etimologia lor este
destul de bogată: de la rădăcina latină fatum formându-se numele Fee, Fada, Fadette, Fayette; pentru a se preciza
mai clar rolul lor în momentul naşterii, sunt numite Fees marraines. Şi în acest caz se produc apropieri, afinităţi
chiar confuzii cu personajele mitologice negative implicate în momentul naşterii. Pe lângă acele Fees care urscsc,
există Fees care răpesc copiii, care iau laptele mamei ori ameninţă prin boli şi farmece cuplul mamă-prunc, uneori
greu de distins de cele dintâi 74 .
Prezentate în general ca trei fete frumoase, ele ocrotesc sarcina, prezidcază naşterea şi hotărăsc destinul
fiecăruia în parte, hotărâre care nu poate fi schimbată prin nici un fel de mijloace. Sunt în general binefăcătoare
omului, asigurând fertilitatea femeilor, turmelor, bunăstarea gospodăriilor, bogăţia (de acest aspect se leagă şi
Implicarea lor în ursirea comorilor). În literatura populară apar descrise ca zâne torcătoarc ori şezând ~i ţinând
copii în braţe (ca şi Matroanele) 75 • Sunt invocate în primele seri după naşterea copilului şi aşteptate cu o masă
acoperită cu mâncare şi băutură pentru a ursi "de bine". Pe lângă pâinea care se regăseşte întotdeauna pe masa
zânelor- legată şi de imaginarea gestaţiei asemeni coacerii pâinii, se obişnuieşte protejarea copilului de demonii
naşterii prin punerea în hăinuţă a unei bucăţi de pâine.
Riturile de trecere urmează aceleaşi etape ca în cazurile de mai sus, vizând realizarea protecţiei şi separării/
integrării subiecţilor umani, sub patronajul zânelor destinului şi prin intermediul specialiştilor sacrului (care sunt
în fapt corespondenţii umani ai personajelor divine) 76 •
În mitologia iberică zânele destinului poartă acelaşi nume ca toate zânele în general: Hada, Fada, Fado.
Apar în basme ursmd eroilor, prinţilor, confundându-se uneori cu zânele rele care ameninţă viaţa noilor
născuţi ori îi vr~jesc printr-un farmec care poate fi dezlegat printr-un sacrificiu ori o faptă eroică. Mitologia le
prezintă asemenea celorlalte zâne din folclorul romanic. Se disting în plus prin ipostaza de ''spălătorese", alături
de cea de torcătoare.
Sunt prezente în special în riturile naşterii dar legate de asemenea de csătorie şi moarte. În acest ultim caz,
se remarcă o asemănare trapantă cu folclorul românesc. "Disimularea" Ursitoarelor în cadrul riturilor funerare
sub apelativul - Zorile, Zânele Zori, evocate printr-un cântec ritual la trei zile după producerea decesului, îşi
găseşte analaogia perfectă în figura andaluzelor Auroros, invocate printr-un cântec ritual cu ocazia morţii unui
copil ori a unui tânăr 77 .
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Toate sunt zâne tinere şi frumoase, cel mai adesea în numar de trei, stăpânind naşterea pruncilor şi soarta
lor. Sunt pnn excelenţă zâne torcătoare şi ţesătoare ale destinului. Ele apar ca personaje neînduplccate, ca destinul
însuşi. O trăsătură specifică mitologiei popoarelor ncolatine este identificarea Zâne- Ursitoare, precum şi caracterul
lor complex de divinităţi ale naşterii, căsătoriei şi morţii. Personalitatea lor s-a structurat pe imaginea Parcelor
clasice, contaminate şi ele cu Matroanele celtice. Acesta este prototipul pe care s-au constituit personajele
"creştinate" de tipul "les trois Marie" sau "bunele doamne" 78 •
Practicile şi obiceiurile care se grupează în jurul imaginii lor sunt de asemenea similare, bazându-se pe
aceleaşi structuri mitico-rituale: perceperea naşterii ca imagine răsturnată a morţii şi invers, tratarea copilului
asemeni unui lucru străin, periculos, necreştin de unde toate gesturile care vizează "umanizarea" lui: scalda
purificatoare, coacerea şi sărarea, şi ''creştinarea" lui: botezul.

Personaje similare în mitologia altor popoare europene
Ursitoarele neogrecilor sunt moştenitoarele directe ale Moirelor antice. Ele conservă numele antic Moirai,
cuvânt care pentru femeia greacă avea şi sensul de "căsătorie" căci, pentru o femeie,a se căsători însemna "a-şi
împlmi destinul". Mitologia modernă a conservat chiar şi numele individuale ale Moirclor: Clotho, Lachesis şi
Athropos. Ca şi în cazul românesc, zânele destinului la greci sunt bine individualizate în cadrul categoriei mai
largi a personajelor feminine de acest tip, fiind însă foarte apropiate de figura mitologică a zânelor ciclului naturii
Kalokurades. Mentalitatea populară le leagă într-un mod ambiguu şi de demonul ce ameninţă viaţa pruncului şi
chiar a mamei: Gel/ou. Ca şi în cazul Stigei romane moştenită de mitologia românească şi italiană, Gellou neogreacă
reprezintă conservarea personajului antic demonizat de creştinism- diavoliţa Gellou 79 .
Sunt descrise în creaţiile folclorice ca trei fete frumoase (uneori şi ca babe monstruoase) care vin la naşterea
tiecărui prunc pentru a-i hotărî destinul. Una toarce, una îi aduce norocul iar cea de-a treia îi aduce răul. Alături de
ipostaza de torcătoare sunt prezentate şi scriind destinul fiecăruia într-o carte. Alături de cartea destinelor au ca
atribute fusul şi foarfeca 80 .
Sunt invocate la trei zile după naşterea copilului moaşa pregătindu-le masa (cu alimente şi băuturi), la care
se lasă trei scaune. Acestor preparative li se acordă o maximă importanţă, orice neglijenţă putând să pereclitezc
soarta noului născut.
Moirele reapar în toate ceremoniile momentelor de trecere de trecere, în special în cele legate de moarte.
Sunt invocate de femei în practicile pentru aflarea viitorului şi patronează o serie de sărbători calendaristice: cele
legate de pomenirea morţilor, de înnoirea anului, de solstiţii, oferindu-li-se cel mai adese kollyvi' 1•
Moirele neogrecilor constituie un exemplu perfect pentru argumentarea tezei supravieţuirilor antice în
folclorul modern, fiind o copie perfectă a Moirelor antice. Ele vor influenţa divinităţile destinului la slavii sudici,
int1uenţe repercutate ulterior şi asupra mitologiei slavilor răsăriteni, precum şi la românii sud-dunăreni.
Mitologia slavă cunoaşte şi ea personaje similare, mult mai bine reprezentate la slavii balcanici, fapt
datorat în special substratului clasic pe care aceştia I-au asimilat. Pornind de la Procopius din Caesareea care
preciza că slavii nu cred în destin, s-a susţinut în repetate rânduri că ideea de destin este străină lumii slave.
Aleksander Briickner, a arătat însă că este vorba de destin în sens clasic, Procopius nereferindu-se la demoni.
În plus, trebuie avută în vedere perioada cuprinsă între secolele VI şi XI când slavii introduc în mitologia lor
divinităţile popoarelor pe care le-au întâlnit în Balcani. Demonii protoslavi ai momentului, accidentului,
intluenţaţi de Fate, Tyche, Fortuna, Nemesis, vor genera zânele destinului la slavii sudici care treptat le vor
transmite întregii lumi slave 82 .
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Naracimţî, Onsnice, Samodivi(bulgari), Usude, Sujemţî(sârbi), Sudnic1~ Sudjenici, Sojenici( cehi, sloveni),
Roqjemţi(ruşi) împreună

cu cu alte divinităţi înrudite, formează grupul personiticărilor destinului la slavi. Au un
profil mitologic comun dar există între ele şi o serie de deosebiri. Rodjeniţele sunt secondantele marelui zeu,
stăpân al destinului - Rod, la slavii răsăriteni caracterul monstruos al acestor person~je e mult mai accentuat,
mitologia bulgară separă patronarea naşterii de cea a destinului prevăzând două divinităţi distincte - Naraciniţî şi
Orisnice, ambele înrudite cu zânele Samodive (care apar cel mai frecvent în ipostaza de torcătoare) etc.
Cele mai apropiate de mitologia romanică a destinului sunt Ursitoarele slavi lor balcanici. Ele sunt prezentate
în general în număr de trei, de obicei tinere şi frumoase, înveşmântate în alb, împodobite cu podoabe preţioase şi
tlori, purtând candele aprinse. Ipostaza de torcătoare e prezentă, dar nu generalizată, apărând însă la alte personaje
cu care sunt înrudite: Samodivele, Stretya. Asemeni Ursitoarelor româneşti, Samodivele apar în colinzi, în momentul
naşterii lui Isus, tăcându-i veşmintele. Părinţii le aduceau ofrande alimente, vin şi candele pentru a ursi cât mai
bme pentru copilullor83 • Principalele diferenţe sunt: ponderea destul de redusă în diversele specii ale literaturii
populare, separarea lor pe atribuţii cu domenii restrânse, lipsa caracterului de patroane ale momentelor naştere,
căsătorie, moarte.
Laimes sunt Zânele care stăpânesc naşterea şi destinul la lituanieni, numele lor formându-se de la verbul
Jemti- "a ghici", "a profeţi", ''a dori", "a hotărî", "a tixa"84 . Laimes ca şi zeiţa Laima apar şi la letoni. Aceştia le
mai numesc şi Daina ori le prezintă asociate cu alte trei person~je Mâra, Dckla şi Karta - care poartă de grijă
copiilor. Sunt person~je celeste, numite ''fiice ale soarelui" iar creştinarea letonilor a permis sincretismul lor cu
Fecioara Maria. Estonii cunosc un grup de personaje feminine cu nume asemănător- Laumecare sunt însă divinităţi
tutelare ale apelor, pădurilor, munţilor, legătura lor cu destinul nefiind precizată.
Figura unei singure Laima este puternic conturată în folclorullituanian, cele trei Laimas fiind atestate doar
în surse secolul al XIX-lea, apărând de obicei ca secundante ale Laimei. Aceasta este o divinitate a fertilităţii şi
fccundităţii, funcţia de divinitate a destinului tiind secundară. În unele surse folclorice ea apare însă întruchipând
soarta, formând un cuplu cu Giltine, personificarea morţii. Mai este descrisă şi ca bătrână ce răspândeşte bolile.
Cele trei Laimes sunt adesea confundate cu Laimos, trei surori vaci, subordonate Ausrinei luna, a cărei turmă o
reprezintă şi taurului Aussveitis. Toate se confundă cu Laumes, zânele în general, care uneori apar descrise ca
demoni ce răpesc copiii, fiindu-le proprie şi ipostaza de torcătoare. Ca şi Laimes, Laumes apar doar în surse din
secolul al XIX-lea fiind figuri sincretice, rezultat al confundării mai multor divinităţi secundare 85 .
Limbile germanice au format etimologia destinului pornind de la aceleaşi rădăcini. În vechea ge1mană
nordică wurt este termenul care desemnează destinul corespunzând lui urdhr în norvcgiana veche, wyrd în
anglosaxonă. Toate derivă din indoeuropeanul vert- "a se răsuci", "a se învârti" de unde în germana veche wirt,
wirt/- "tus", "tuior", în olandeza veche worwe/en- "a răsuci" 86 .
În folclorul nordic, stăpânirea destinului este atribuită Nornelor, trei zâne surori care locuiesc într-o peşteră,
lângă izvorul Urdallr. Sunt divinităţi lunare numite după fazele acesteia Urdhr -"în creştere", Verdhandi- "plină",
Sku/d- în scădere". Prima toarce tirul, a doua îl răsuceşte iar a treia îl taie. Într-o altă clasificare, prima reprezintă
trecutul, a doua prezentul iar cea mai mică viitorul. Unele texte literare o pomenesc doar pe Urdhr ca personiticare
a destinului, celelalte două tiindu-i însoţitoare sub chipul a două lebede care plutesc pe apa izvorului miraculos.
Ele torc destinul sub arborele Yggdrasil şi asigură viaţa arborelui "brănindu-1" cu ţărâna magică pe care o
amestecă cu apa izvorului. Chipurile le sunt acoperite cu văluri cenuşii, neştiindu-se astfel dacă sunt tinere ori

'

1

T. Pamfile, op. cit., p. 28-29; L. Şăineanu, op. cit., p. 785-790; V. Kernbach, op. cit., p. 543; Anca 1. Ionescu, Lingristicii ~i

mitologie. Contribu,tJi la studierea credintelor poulare la slal'i, Bucureşti, 1978, p. 115; eadem, Mitologia slavilor, Bucureşti, s.a., p.
45, 100-101; P. Monaghan. Le donne nei miti e nelle legende- dizionario delle dee o delle eroine, C'omo, 1987, p. 392; A. Van
Gennep, op. cit., p. 50; H. A. Senn, în Anuarul de Folclor, III-IV, 1983, p. 71-85.
,. Al. Briikner, op. cit., p. 184; M. Eliade, în AAF, VII-XII, p. 41; 1. A. Greimas, Despre zei ~i despl'e oflmem; Bucureşti, 1997, p. 164-220.
" M. Eliad~:, în AAF, VII-XII, p. 41; J. A. Greimas, op. cit., p. 166-170; StandMd Dictiona1y ofFo/kloJ·e Mitlwlogy and Legene/, II,
New York. 1950. p. 607-608, (J. Balys).
8
• " Marianne Mesni, Marie-Lucc Scieur, op. cit., p. 11.
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bătrâne,

frumoase ori urâte. Iniţial divinităţi primordiale meteorologice, Nornele stăpâneau destinul cosmic ceea
ce le-a adus şi stăpânirea destinului uman, dat fiind că ele veneau dintr-un timp primordial ce îl preceda pe însuşi
Odin. Mitologia populară le va conserva mult timp după creştinarea nordici lor, supravieţuirea lor tiind asigurată
de importanţa de care s-au bucurat în panteonul gennanic.
Folclorul germanie conservă elemente din mitologia Matroanelor celtice dar, e_robabil sub influenţă
cărturărească, ursitoarele sunt, cel mai frecvent, un grup numeros (zece, douăsprezece) de zâne bătrâne şi
răuvoi toare 87 .
Şi în folclorul albanez apare un grup de personaje feminine de care depinde destinul: Fati Etimologia
numelui lor trimite evident la Fatac-le romane, aspect deosebit de interesant. Profilul mitologic este destul de
confuz: sunt prezentate ca trei (cinci, şapte) fete înveşmântate în straie strălucitoare care ursesc pruncilor, ori ca
trei fetiţe (asemeni spiriduşilor) înaripate cu puteri miraculoase88 . Trebuie observate însă trăsăturile ce le apropie
de mitologia romanică. Este posibil să fie vorba de o supravieţuire din antichitatea clasică dat tiind şi numele pe
care-I poartă. Nu este exclusă posibilitatea influenţelor ulterioare care s-ar explica în cazul structurii mitice a
personajelor, rămânând însă de soluţionat problema etimologică.
Ţiganii din Ungaria şi Transilvania, atribuiau stăpânirea destinului unor demoni din categoria Lacelor,
numiteîn general Urme. Acestea hotărau destinul oamenilor dându-le atât bine cât şi rău. Prima e un fel de duh
păzitor Urme- "cea bună", a doua mijloceşte între prima şi a treia şi este săpâna profeţii lor şi dorinţelor - ShJ!a/e
Unne - "cea rece", a treia aduce oamenilor toate relele- Mise9e Unne- "cea rea". În unele zone din Transilvania
precum şi la sud de Carpaţi, sub influenţa mitologiei româneşti, ţiganii le mai numeau şi Ursitory. Sunt prezentate
uneori ca trei "femei albe", alteori ca trei figuri monstruoase, ori ca sut1ete ale arborilor, descrierea lor variind
toate mult de la un "trib" la altul. Se confundă şi cu alţi demoni ca de exemplu Batyakengo care la ţiganii din sudestul Europei este un spirit protector individual, prezentat ca "cel care are mulţi ochi", "cel care vede tot" 89 .
Figură mitică universală, personilicarea destinului ocupă locul său bine precizat în contextul mitologiei
popoarelor europene. Ursitoarele românilor se integrează în acest vast tablou mitic situându-se, ca imagine şi
structură internă, în familia romanică a Zânelor ciclului vieţii.

LES FEES MARRAINES DANS LA MYTHOLOGIE ROUMAINE
(Resume)

Les Fees marraines sont repn!sentations feminines propres a !'univers magico-religieux de la societe
roumaine traditionelle. Dans cette monde mythique nous rencontrerons des Fees, des demones te des Saintes,
trois categories d'etres surnaturels que la conception populaire n'a pas toujours distingue nettement. Pour cet
raison, notre analyse a fait une discussion generale sur le domain du destin en elargeant la problematique dans le
cadre de la mythologie roumaine.
Nous avons presentc tres detallie les [jjsitoare, en discoutant l'etymologie, la genealogie, l'iconographie,
la mythologie. Parce que les Fees marraines sont presentes dans le cycle de la vie, nous avons discoute aussi les
rites de naissance, de mariage et de mort - des circonstances de passage qui sont les moment privilegies ou sec
manifestent ces etres.
Dans la part finale nous avans fait une petite presentation du mythologie de la naissance chez les peples
romanes et puis, chez les autre peuple europeenes pour placer le cas roumain dans un contexte general.

87

88

89

Mitologia nordică, Bucureşti, 1992, p. 30-34; H. A. Senn, op. cit., p. 76; A. S!rom, în Fatalistic beliefs in Rcligion, F'olklore and
Litera/urc, Stockholm, 1967, p. 63-88; H. Ringgeren, în loc. cit., p. 7-18.
L. Şăineanu, Basmele... , p. 14 7.
Ela C'osma, în Viaţă privată, mentalită,ti colective fi Iinaginar social În Transih'ania, Oradea- Cluj, p. 178; Dictionnarc.> des
Mythologics ... , p. 503-507. (Franc;:oise CoZIIJJnet).
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Intoarcerea lui Martin Guerre
sau
istoria ca vocalie
Ionuţ

COSTEA

Ecourile contributiilor istoricului american Natalie Zemon-Davis in cultura si, in special, in istoriografia
romaneasca sunt sporadice si sumare in ciuda prestigiului si raspandirii operei sale atat in Europa cat si dincolo de
Atlantic. Prezenta se remarca intr-un articol de la mţjlocul deceniului opt al veacului trecut, doar la nivelul unei
simple narari a uneia dintre cartile sale, in fapt, intr-o enumerare de alte contributii innoitoare in abordarea
raporturilor dintre cultura populara si cea savanta. 1 In consecinta, opera cercetatoarei si profcsoarei americance a
ramas cvasinecunoscuta publicului romanesc. In multe randuri, chiar frecventarea ei de cercul initiatilor, al
istoricilor, poate ti pusa la indoiala. Nu de putine ori asumarea acestei lecturi de catre mediul academic romanesc
n-ar ti fost lipsita de sugestii. Dar, mai ales prin intalnirea cu scrierile sale, societatea romaneasca, parte a societatii
contemporane generale, careia i se adreseaza in mod manifest Natalie Zemon Davis, ar ti putut beneficia de
prezentarea unei paradigme inedite de abordare a trecutului.
In paginile de tata propunem o lectura a experientei sale in relatie cu opera ce a consacrat-o, pentru deslusirea
temeiurilor conceptiei despre istorie careia i-a dedicat intreaga viata intr-un mod exemplar. In cele din urma, este
vorba de un destin ce ilustreaza exponential o vocatie. 2
In anii '70-'80 ai secolului XX un grup de istorici au propus un gen nou de interpretare istorica denumit
microistorie3• Investigatiile lor asupra trecutului s-au impus ca o sondare a "dimensiunii umane", avand in centrul
atentiei analiza comunitatilor rurale particulare, a familiilor si indivizilor sau a evenimentelor. Scrisul istoric,
astfel conceput, ca dezvoltare a unei metode menita sa urmareasca "the social creativity of the so-called
inarticulate"4, porneste cu o ancheta la baza societatii (fi-om below), de la oamenii comuni ignorati de analele
istoriei europene si aratand un interes minor "marilor oameni" (great men), intaptuitorii de istorie. Conceptele
analitice de care uzeaza acesti istorici deriva din opera lui Emile Durkheim, Edward Evans-Pritchard, Victor
Turner si Clifford Geertz. Prin studierea acestor grupuri sociale, cercetatorul aduce la lumina motivatiile
fenomenelor istorice la nivelul unor comunitati restranse intr-un mod cat mai apropiat de viata care le-a consacrat.
Oprindu-se asupra aspectelor private, personale si a experientelor singulare, preocuparile acestor istorici se indreapta

1

3

4

A. Du tu, D1inensiunea umana a istoriei, Bucuresti, 1987, p. 80-1 06; vezi si D. Radosav, C'a1'te si societate in N- V Transilvaniei,
Oradea, 1994, p. 83.
Cf. volumul Cu/ture and Identity in E:uly Modem Europe (1500-1 800). Essays in Honor of Natalie Zemon Davis, ingrijit de Barbara
B.Diefendorf si Carla Hesse, Ann Arbor, 1993, mai ales bibliografia operei sale, p. 261-271; vezi si Sebok Marcell, Natalie Zemon
Dal'is. a tortenetmondo, postfcta la Natalie Zemon Davis, Martin GueJTe visszaterese, Budapcst, 1999, p. 119-130 si 163-165.
Bob Scribner, Historical Antropology ofEarly Modern Europe, in voi. "Problems in the Historical Antropology of Early Modern
Europe". edited by R. Po-C'hia Hsia si R.W. Scribner, Wiesbaden, 1997, p. 11-34; Giovanni Levi. On MiaobistoJy, in voi. "New
Perspectives on Historical Writing", edited by Peter Burke, Pennsylvania, 1992, p. 93-113; Microlu:>twy and tbe Last Peoples ol
Europe, edited by Edward Muir and Guido Ruggiero, Baltimore, 1991; Andrc Burguiere, L 'antropologie bistolique eli 'ecole des
Anmles. in voi. "Les approches ct les methodes interdisciplinaires de recherche en sciences sociales", textes reunis, etablis el
prcsentes par Libusa Vajdova. Bratislava, 1994, p. 1S-28; C.Barbulescu, Istorie antropologica si Hntropologie iston'ca: Discut1~1 din
stiinta lianceza, in voi. "Identitate si alteritate. Studii de imagologie", coord. N.Bocsan, S.Milu, T.Nicoara, voi. Il, C'luj-Napoca.
1998, p. 21-39.
Edward Muir in Microhistory ... , p. IX.
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spre recrearea retelelor de relatii sociale in care individul a fost implicat, ceea ce face din microistorie o "stiinta a
vietii reale" ("sicence olreal hfe')S. Concentrandu-se asupra comportamentului uman il descifreza ca rezultat al
contactelor individuale, al negocierilor, manipularilor, optiunilor si deciziilor in fata normativelor realitatii. Se
constata o reducere a scalei realitatii supusa observatiei printr-o analiza microscopica si intensiva fundata pe
materiale documentare6, sau ceea ce sintetizeaza C.Geertz in atirmatia: "Istoricii nu studiaza satele, ci studiaza in
sate." Doua cam puri tematice au tost consacrate de-a lungul timpului, o microistorie culturala (cultural microlu~·tmy)
si o microistorie sociala (social microhistory). Din punct de vedere formal in prima sectiune tematica se vizeaza
interactiunile dintre cultura elitelor si cea populara, letrizati si iletrizati, taranul vrajitor si inchizitorul instruit.
Cea de-a doua categorie a orientarilor de cercetare, microistoria sociala, ilustreaza modalitatea in care
comportamentul marginalilor in societate permite lamurirea naturii autoritatii (soarta evreilor. vrajitori lor, femeilor
etc.). Secventa cronologica abordata cu predilectie se situeaza intr-o "lunga premodemitatc" ( "/ong ear/y modem
period'), 1400-1800, dar nu lipsesc contributii nici pentru epoca medievala sau cu privire la secolul al XIX-lea. 7
Ambele directii precizate in cadrul microistoriei sunt pe deplin ilustrate in opera lui Natalie Zemon Devis,
asumate in mod explicit in carti care vorbesc direct despre marginali, in special cu privire la conditia femeii, sau
insistand cu precadere la interactiunile dintre nivelele culturale conturate in veacurile XVI si XVII in Franta. O
delimitere transanta intre aceste doua directii din microistorie este destul de dificila, daca nu imposibila, in cazul
istoricului nord-american, in cele mai multe randuri insistentele sale implicand aspecte conjugate, socialul si
culturalul definind deopotriva comunitatile asupra carora se focalizeaza cercetarea.
Natalie Zemon Davis s-a nascut la Detroit, Michigan, si a obtinut licenta la Smith College in 1949, cu o
teza despre Pompanazzi, intregindu-si specializarea un an mai tarziu la Radcliffe College. La sfarsitul deceniului
urmator, in 1959, i se acorda titlul de do.ctor la Universitatea din Michigan. Din 1978 onoreaza o catedra la
Universitatea din Princeton si se bucura de o recunoastere stiintifica in America si intreaga lume. ;-Jumeroase
lucrari ale sale au fost traduse in diverse limbi straine, contribuind printr-o acerba cautare in arhive la expansiunea
spatiului cunoasterii istorice, mai cu seama in ceea ce priveste Europa premodema sau secolul al XVI-lea si al
XVII-lea francez, complexa si nuantata sa analiza asupra culturilor si gender-ului in istorie, utilizarea resurselor
si sugestiilor dinspre discipline invecinate istoriei si contributiile sale la dezvoltarea mijloacelor de expresie ale
Istoricului prin folosirea peliculei cinematografice in reprezentarea trecutului.
In reconstituirea biografiei formative se detaseaza o etapa a aluviunilor ancestrale marcata intr-o explicare
a trasaturilor m~jore in limita carora evolueaza destinul cercetatoarei cu resurse biologice, sociale si intelectuale.
Natalie Zemon Davis provine dintr-o familie de evrei, bunicii din partea tatalui nascuti in America, in
schimb, cei din partea mamei, imigrati din estul Europei, Polonia, la sfarsitul secolului al XIX-lea. 8 Un punct de
reper in memoria istoricului din aceasta genealogie a ramas prezenta bunicii dinspre tata, o batrana fara studii
universitare, dar cu un respect deosebit pentru stiinta, care si-a incur~jat fiica sa tie atasata de cultura, avand o

C.Ginzburg, C.Poni. in voi. cit." p. 8..
• G.Levi. On Microhistory, p. 94-95.
7 B.Scribner, Historica/ Antropology, p. 11. In general, istoriografia a consacrat drept majore contributiile a trei istorici: E. Le Roy
Ladurie, Monta11/ou- un sat occitan, I-II. Bucuresti, 1993; C. Ginzburg, Branza si viermii, Bucuresti, 1997; Natalie Zemon Davis,
The Return ofMartin Guerre, Harvard University Press, 1983. Fiecare, in parte, a starnit o vie dezbatere in cercul istoricilor: in
cazul lui Ladurie vezi David Herlihy in "Social History", 4(1979), p. 517-520 si Renato Rosaldo, From tiu: Doorofhis Tens: the
Fieldworker and the Jnquisitor, in voi. "Writing Culture", ed. J.Clifford, G.E.Marcus, p. 77-97; pentru controversa in jurul cartii lui
Ginzburg cf. Paolo Zambelli, Uno, due, tre, mi//e Menocchio?, in "Archivio storico italiana". 137( 1979), p. 51-90; Giorgio Spini,
NoteJdle /ibertine, in "Revistica storica italiana", 88(1976), p. 792-802 si Dominick LaCapra, The Cheese and the Worms. Tbe
Cosmos ofa Tiventieths Century Historian, in voi. "History and Criticism", Ithaca, 1985, p. 45-69; discutia despre ca1tea lui
Zemon Davis poate fi urmarita in A.Lloyd Moote in "American Historical Review", 90(1985), 4, p. 943; Robert Finlay, The
Refas!JioningofMartin Guerre, in Joc. cit., 93( 1988), 3, p. 553-571 si Natalie Zemon Davis, "On the Lame': in Joc. cit., p. 572-603.
8 Referitor la biografia cercetatoarei vezi Jnterview with Nata/ie Zemon Davis: Po/itics, Progeny and Frenc!J Hist01y, in "Radical
Historical Review", 24( 1980), p. 115-139; Interview with Nat11lieZemon Da vis, realiZ11t de Ro ger Adclson, in "Historian", 53( 1991 ), 3. p.
19-38 (in continuare Inteniew91).
1
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inraurire pozitiva si asupra Nataliei. Peste timp amintirea bunicii se plaseaza ca un suport pentru preocuparile
intelectuale ale nepoatei sale.
Maica-sa n-a urmat universitatea, ca cei cinci frati ai ei, dar aprecia lectura, cu toate ca nu era o "intelectuala",
in termenii profesoarei. Era o tire energica, ii placea tenisul si golful. Natalie va recupera din acest portret dinamismul
si vigurozitatea.
A crescut intr-o buna familie din Detroit, tatal sau, absolvent al Universitatii Michigan si al Universitatii
Harvard , dar mai cu seama un om de afaceri de succes in industria textila, afacere mostenita in familie. De
asemenea, era un intelectual cu aplecari spre lectura si teatru. Avea o multime de carti, printre care un Shakespeare
wmentat. Se remarca si o editie rara din Ulise, James Joyce, din care, se confeseaza Natalie, nu l-a vazut niciodata
citind. Din punct de vedere politic era un liberal democrat si nu un radical, cu toate ca in tinerete cochetase cu
astfel de idei, in varianta lor cea mai extremista, ateismul: "Liberal si cu gustul aventurii, tatal meu a fost un
model pentru mine"9, declara Natalie Zemon Davis. Exercitiul politic ilustrat de-a lungul anilor, radicalismul de
stanga din studentie sau apararea pozitiei feministe, isi gaseste o motivatie in atmosfera si influenta educatiet
familiale.
O coordonata principala in construirea personalitatii a fost reperata in originea sa evreiasca. Dar semnele
conditiei evreiesti sunt sesizabile intr-o receptare a marginalitatii, provocatoare in fata colegilor din scoala, sau
raportata la cultura dominanta, conturand un moment de criza identitara: "Craciunul era timpul ce ma enerva la
culme pentru ca locuinta noastra ramanea intunecata". Agresivitatea fata de evrei, are aproape aceeasi varsta cu
Anne Frank, un destin feminin exemplar pentru soarta evreilor in al doilea razboi mondial, este perceputa cu
candoarea copilariei, blamarii "Esti evreica!", ea raspunzand cu mandrie "Si ce?". 10 Se observa o nota a unei
personalitati cu o identitate definita si asumata.
La fel, aceasta autoritate a unei personalitati debordante se exprima si este recunoscuta chiar din anii
~.:ur, .. titei, cand lumea exclama in stabilirea identitatii fratelui sau: ''Oh, tu esti fratele lui Natalie!" 11 •
Personalitatea sa capata noi accente in anii de scoala din Kingswood, unde are in majoritate colege cresti ne,
in fata carora doreste sa se impuna ca model la invatatura si sa devina un lider. Aici descopera placerea si pasiunea
pentru istorie, mai ales pentru Iluminism si Revolutia Americana, simtindu-se atrasa intr-o masura covarsitoare
de Europa. ceea ce o stam este sa invete latina si limba franceza. Istoria o cultiva si prin frecventarea unor discipline
~:a literatura si religia.
Totodata, devine activa in miscarea studenteasca, presedinta a consiliului studentesc, incercand sa asigure
fetelor un loc mai pronuntat in discutarea problemelor scolare. Colegele sale bogate o determina sa se detaseze de
preocupari exclusiv materiale, cum isi aminteste peste ani, interesate de "haine si masini". Face cunostinta cu
Sionismul si se indeparteaza de lumea parintilor si de cea a colegilor de scoala. Acest comportament "devianat"
face din ea o "rebela". A inceput sa fumeze si sa citeasca Manifestul Comunist, cultivand dezgustul fata de
injustetea antisemitismului si materialismului burghez, devenind membra a unei "mici bande" de stanga. Devine
conducatoare a Grupului de discutii marxiste, presedinta a Tinerilor Progresisti si membra asociatiei Tinerilor
Americani pentru Democratie. De pe aceste pozitii se afirma impotriva Planului Marshall, care nu trebuia sa tic
promovat de catre USA, ci mai degraba ca suport a ONU; sprUina asa numitul grup "Hollywood Ten", victimele
atacurilor anticomuniste întreprinse de senatorul McCarthy; s-a opus legii Taft:-Hartley care limita negocierile
colective si slabea sindicatele; a sustinut, de asemenea, miscarea de autodeterminare a negri lor. Tot acum, devine
o militanta pentru egalitatea in drepturi a femeilor cu barbatii. Consecvent acestor atitudini si luari de pozitie,
imaginea trecutului capata o noua perspectiva. Interesul lui Natalie Zemon Davis se distinge cu interogatii asupra
claselor sociale, a luptei de clasa, motorul schimbarilor istorice, impactul ideilor in societate. Marxismul dominant
in aceste meditatii nu a marcat-o insa intr-atat incat sa devina o dogma, mai ales datorita eclectismului ce-o
9
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/nten'iew9/, p. 20.
Ibidem
Ibidem, p. 21.
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caracterizeaza. Lecturand cu entuziasm pe Vico si Marx, un rol important in formarea sa 1-a jucat programul de
pregatire in istorie oferit de colegiu, cu seminariile ce-i solicitau redactarea a numeroase lucrari. A tost primul
laborator pentru cercetatoare, desfasurat in sali special amenajate in biblioteca.
In nota rebeliunii sale, cu un an inaintea licentei se casatoreste, in vara lui 1948, cu Chandler Davis,
matematician cu studii la Harvard, pe care 1-a intalnit cu doar cateva saptamani inainte, la o sedinta a Tinerilor
Progresisti. Casatoria aceasta rapida si neasteptata a provocat o ruptura cu familia si a fost privita cu dezaprobare
de catre dascali, cu toate ca impotriva regulilor colegiului, i s-a permis sustinerea licentei in 1949, impreuna cu
clasa ei datorita performantelor la studiu. Consecintele mariajului nu se lasa mult timp asteptate, sotul sau, datorita
activitatii politice, tiind trecut pe lista neagra a universitatilor americane, arestat si inchis, cu o viata intr-o permanenta
miscare pentru a scapa din atentia autoritatilor intre Massachusetts si New York, Rhode Island si Toronto. 12
In ciuda dificultatiloru ajunsi la Michigan, Natalie isi incepe doctoratul, ramanand activa si in miscarea
politica. Cercetarea sa istorica din aceasta perioada se circumscrie unor subiecte referitoare la Christine de Pisan,
una dintre cele mai uimitoare femei de la sfarsitul secolului al XIV-lea si inceputul celui urmator, a carui destin
parc sa-i stameasca simpatie printr-o asimilare cu propria ei experienta. Vaduva de tanara, Christine de Pisan,
reuseste din munca sa de scrib, in epoca dinaintea tiparului, sa-si intretina copilul si mama. Un destin exemplar in
doua privinte: in primul rand, este vorba de victoria umanitatii in fata soartei implacabile; in al doilea rand,
protagonista era o femeie, ea izbandeste intr-un ev mediu prin excelenta masculin. Se observa cele doua coordonate
esentialc in care scrisul istoric al lui Natalie Zemon Davis va evolua, umanizarea istoriei si descifrarea locului si
rolului femeii in trecut. Cu toate incurajarile profesorului sau PalmerThroop nu va adanci istoria femeilor, ramanand
la convingerea ca tocmai pentru ca era femeie trebuia sa se distanteze de acest subiect. Dar mai ales datorita
conceptie sale istorice care o orienta inspre preocupari privind rolul clasei sociale in istorie abandoneaza pentru
un timp aceasta tematica. Pornind de la istoricul francez de la sfarsitul secolului al XIX-lea Henri Hauser se
concentreaza asupra rascoalei plebeilor din Lyon de la 1529.
Adevarata cercetare demareaza in arhivele din Lyon in 1952 1\ cand, dupa sase luni, din cauza sarcinii este
nevoita sa se intoarca in America. In schimb, castigase o dragoste de care n-avea sa se mai desparta toata viata,
cercetarea in arhive. Aceasta experienta se arata hotaratoare, diferentiind-o de majoritatea istoricilor americani cu
preocupari in istoria Europei, obisnuiti sa utilizeze in special surse edite. In ilustrarea secolului al XVI-lea francez
apelul la textele tipari te in epoca si la documentele de arhiva a devenit marca intregii sale opere.
Izolarea la care este supusa, deopotriva, datorita efortului din familie si a controlului sever impus din
partea autoritatilor, din punct de vedere intelectual s-a resimtit pentru acesti ani ca o caracteristica dominanta
pentru cercetatoare. Si in acest caz, ea nu provoaca disconfort, ci mai degraba configureaza un protil, conferindui un drum propriu, un istoric cu un stil de a cerceta si scrie despre trecut intr-un mod singular.
Perseverenta care o conduce la dctasarea de cotidianul impovarator si realizarea operei se explica, dupa
cum marturisea Natalie Zemon Davis, in cateva ocazii, prin faptul ca istoria reprezinta mai mult o vocatie decat
ilustrarea unei cariere: "Acesta este modul pe care-I doresc, si asa este" 15 , spune intr-un loc. Tema revine ca o
adevarata obsesie, un fir rosu al reflectiilor sale despre propria experienta: "Eu nu m-am identificat cu un istoric
profesionist asociat specializarii si carierismului" 16, marturiseste in alt loc. Definindu-se in principal ca un iJ.?telectual
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Rememorand eYenimentele din acei ani Natalie Zemon Davis are puterea delasarii autopersiflatoare, spunand: "Casatoria cu Chan
mi-a simplificat viata pentru ca nu mai trebuia sa-mi caut un sot care sa ma respecte. Deja aveam unul." cf. Inten'iew91, p. 25.
Familia, aparitia celor trei copii care se adaugau unui sot blamat de autoritati, se contura ca o povara greu de surmontal. Natalie
Zemon Davis isi aminteste, in schimb, partea plina a paharului, afimtand ca prezenta copiilor a "umanizat-o" si a facut-o o profesoara
mai buna. cf. ibidem, passim. In alt loc afirma: "Eu cred ca in viziunea mea asupra trecutului este ceva matern. Este dorinta de a
invia muneni, asa cum o femeie vrea sa nasca copii."
Calatoria a fost decisiva pentru formatia cercetatoarei, dar o marcheza profund si datorita faptului ca la intoarcere Dcpartmnentul de
Statle ridica pasapoartele, ei si sotului sau, intcrzicandu-le astfel parasirea Americii. cf. !bidem, p. 26.
Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 27.
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in cautarea intelegerii ideilor si actiunilor umane de-a lungul timpului intr-o diversitate culturala, se remarca
angajata in dialog si comunicare cu cercetatori din alte discipline, avand ca obiectiv descoperirea de noi modalitati
de apropiere a relitatii trecute.
Perspectiva istorie-vocatie, careia i se atasaza cu semnificative motivatii europene, se regaseste tocmai in
spiritul !ormativ ce i-a modelat evolutia, situat "in afara curentelor principale ale societatii americane." 17 Aceasta
··marginalizare" se origineaza in atasamentul fata de familie si principiile sale, casatoria rapida, cei trei copii si
activitatea politica profesata, precum si in modul independent de gandire si scriere despre trecut, tintind din capul
locului stabilirea unei audiente mult mai larga decat cercul stramt al initiati lor. Cum singura marturisea la inceputul
anilor '90, vorbind despre conceptia asupra istorie, "cu toate ca sunt eclectica in modul de a privi istoria, nu sunt
o diletanta." 18 Faptul se argumenteaza dincolo de declaratii si cuvinte prin opera sa care ilustreaza in profunzime
abnegatia fata de meseria istoricului: "Eu gandesc istoria ca o vocatie" 19 . Nu in ultimul rand, o provocare in spirit
protestant (analog conceptului de Beruldin teologia luterana) ce desemneaza un orizont inovator in reconstituirea
trecutului.
Din punctul de vedere al metodei de investigare cercetatoarea Natalie Zemon Davis se gaseste intr-un
dialog permanent cu subiectul analizei, remarcand o atentie incordata asupra fiecarui cuvant al textului. 2°Cercetarea,
ancheta este o etapa substantiala in contributia istoricului, dar ea, in mod necesar. solicita si talentul de comunicare
al cercetatorului. O comunicare inteleasa din perspectiva diversitatii de optiuni pentru societatea contemporana.
unde textul si imginea cinematica sunt complementare.
Intalnirea cu protestantismul si tipogratii lionezi din secolul al XVI-lea provoaca depasirea viziunii marxistc
despre istorie, clasa si constiinta de clasa nemaifiind parametrii singulari ai devenirii, societatea prezentandu-se
intr-o perspectiva multidimensionala, complexa. Utilizand instrumentarul antropologici si ctnologiei se apropie
de realitatile franceze intclegand, cu o noua sensibilitate predicile, povestile, proverbele si imaginile epocii care
constituiau, toate la un loc, din farame, intr-o interrelationare, viata artizanilor si plebeilor din Lyon. Cu importante
sugestii dinspre marxism, temeiurile interpretative, in ce priveste ritualurile si carnavalurile, se proiecteaza in
perspectiva antropologica. Aici, istoricul isi gaseste un suport pentru interpretarea comportamentului simbolle si
sugestii referitoare la modalitatea prin care sistemul social devine un intreg functional. Invatamintele antropologici
il pot conduce pe istoric la observarea mecanismelor interactiunilor sociale din trecut si-i pot oferi date pentru
intelegerea diverselor culturi in care traieste. Dar intregul atasament si orice deschidere spre inovatia metodologica
incumba o baza documentara solida. In afara acesteia istoricul isi pierde spiritul critic, in te1menii cercetatoarci,
·'istoricul va consulta scrierile de antropologie pentru sugestii si nu ca prescriptii ... "21 . Arhivele sunt un depozit
inestimabil pentru ccrcetatoare, dar la fel de sugestiv este si ecoul descris de absorbtia si remodelarea povestilor
din veacurile trecute in literatura epocii (pamfletele, beletristica). Predilectia cercetatoarei se constata in utilizarea
"ego-documentelor", propria marturie oferita de contemporani despre vietile lor, prezente in formula jurnalelor,
amobiogratiilor sau a insemnarilorY
Sub lupa cercetatoarei prinde viata omul comun din trecut (common peop/e ol the past) in contextul
ascensiunii istoriei sociale in climatul cultural din anii urmatori Marii Conf1agratii. Istoria este inteleasa ca un
proces aflat intr-o permaneta deschidere spre renovare si ajustare. Ceea ce domina preocuparea de cercetare este
utilizarea surselor primare si doar pe acest temei discursul istoricului pare fundamentat. De pe aceste pozitii,
istoria nu se inchide in sine, intr-o lume de initiati, ci, in seama cercetatorului ramane sarcina de a descoperi
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Ibidem, p.l9.
Ibidem.
19
Ibidem.
~o "Eu cred ca un istoric nu poate si nu trebuie sa fie un magnetofon. Ne aflam intr-o discutie cu trecutul si o parte a acestor discutii o
reprezinta temele stiintificc si valorile culturale pe care le aducem cu noi." Ibidem, p. 30.
~~ Ibidem, p. 28.
" B.Scribner, Historical Antropology, p. 24, \'ezi si nota 27.
18
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moduri inedite de a vorbi despre trecut care sa atinga o audienta cat mai larga. In sensul acesta, efortul lui Natalie
J:emon Davis se circumscrie in abordarea unor mijloace neconventionale de expresie, cazul filmului. AstfeL
secolul al XVI-lea francez nu are semnificatii doar pentru lumea universitara, el poate ti apropiat de omul comun
al contemporaneitatii. Aspectul comunicarii este dublat de o sensibilitate a antropologului de a "vizualiza" oamenii
din trecut pentru a-i intelege intr-un dinamism nemijlocit. Colaborarea la realizarea, in 1982, a filmului La retour
de l~tfartin Guerrese inscrie in acea~ta perspectiva. 23 Istoria se adreseaza oamenilor in general si nu doar specialistilor.
Scnerile de istorie sunt publicate pentru a ti citite, cel mai important lucru fiind efectul pc care-! au asupra
lectorilor. Dialogul cu contemporaneitatea cristalizeaza misiunea istoricului in termenii identiticarii diverselor
solutii si cai urmate in trecut si sugerarea unor altenative pentru viitor.
Rostirea istoricului isi asociaza in lumea contemporana, pe langa cuvantul scris si imaginea cinematica,
Davis propunand o noua interpretare raporturilor dintre cinema si istorie si a simbiozei celor doua in filmele
istorice, unde legitima filmul ca un instrument prin care istoria poate ti prezentata si prezervata, unde cititorul/
spectatorul este angajat intr-un dialog direct/vizual cu trecutul ("in fresh dialogue with the pas/'). 24 Angajamentul
cmematic, epic, confera scrierilor sale o puternica doza de vitalitate, conjugat cu imaginea istoric-maternitate.
asociere operata in motivarea inzestrarii cu viata a trecutului. Deschiderea prezentului spre dinamism si expansiune
solicita din partea istoricului formule de expresie marcate prin excelenta de vitalitate. Astfel, se explica insistenta
exegetilor asupra observati ei ca personajele din lucrarile sale au fost "reinviate" (come alive).
Reperele resuscitarii trecutului se plaseaza la intersectia dintre document si interpretarea istoricului. Se
tmpune din aceste motive o delimitare metodologica interveni ta pe fondul contigurarii unei presiuni intre fictiune
si adevar. In termenii cercetatoarei. avem de-a face cu o dubla transfigurare a realitatii trecute, pe de-o parte,
provenind din natura izvorului care suporta o ecranare intre timpul evenimentului si cel al redactarii si un al
treilea timp, pe de alta parte, cel al istoricului ce se apropie de document cu o proprie grila interpretativa. Prima
ipostaza se identifica in cazul scrisorilor de iertare, demers intitulat sugestiv prin sintagma "fictiune in arhive"c 5.
Documentul arc o arheologic semnificativa. In cazul scrisorilor de iertare, realitatea interpretata in favoarea
suplicantului naste un prim reper al fictiunii. Cu o functie juridica nemijlocita aceste documente ofera o oportunitate
m recuperarea lumii celor tacuti. Prezentarea unor momente limita se circumscrie justificarii presiunilor moraleindividuale, dar si apelarea la contextul istoric (comploturi, razboaie, jafuri) compus dintr-o perspectiva politica
sau ca timp festiv si de ritual. Remarcam surprinderea unei lumi cu diverse niveluri socio-culturale, sau ceea ce
Natalie Zemon Davis observa in formula: "putem distinge cu siguranta un taran de un domn si de un artist"
(rezulta o poveste a taranului, povestea gentelmanului sau a meseriasului). Intr-o alta perspectiva, scrisorile de
iertare achizitioneaza noi semnificatii prin raportare la puterea centrala, regele asigurandu-si un prilej de legitimare
a autoritatii derivate "din mila lui Dumnezeu". In cealalta parte, pentru orizontul celor carora li se adreseaza,
indeplinesc o functie comunitara, educativ-didactica, dar dobandeste si o componenta a loazirului prin perpetuarea
povestirilor in variante orale.
Cea de-a doua ipostaza este asigurata de interpretarea istoricului. Incursiunea acestuia in trecut se localizeaza
intr-o zona a "aventurii", unde "inventarea" contribuie ca parte a "povestirii". Astfel fundamentata, interpretarea
istoricului postuleaza genetic o umbra a incertitudinii. In acest sens, debuteaza una dintre cartile sale. enuntand ca
obiectiv ''imbogatirea aventurii istoricului cu un mod diferit de a povesti despre trecut. "26 Iar, unul dintre resorturile
povestirii se resimte sub semnul "inventarii" ("Ceea ce va ofer aici este in parte inventia mea, dar strans legata de
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Natalie Zemon Davis, Film and Historical Vision, Harvard University Press, 2000. Cartea va aparea un an rnai tarziu, dar pastreaza
o determinare similara: "cartea am dorit sa fie accesibila unui auditoriu variat, de la satenii din Artigat, pe care i-am intervievat,
pana la specialistii in viata rurala, in justitie sau istorie literara ai secolului al XVI-lea." Eadem, "On tile Dune'; p. '575.
Eadem, F1lmand Historical Vision, p. 9.
Eadem, Fiction in the Aichil·es. Pardon Tales and their Tellers in SiYieenth C'entury France, Stanford, 1987.
Eadem. The Return of Martin Guerre, p. VII.
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vocile trecutului." 27), pentru ca, in final, autoarea, printr-o interogatie sa reconsidere intregul efort: "Cred ca am
descoperit adevarata fata a trecutului -sau Pansette ne-a jucat inca o data o farsa?" 28 O interogatie-metafora careI implica plenar pe istoric in relatie cu trecutul "complex si ambivalent", autoarea optand "pentru o cunoastere
conjuncturala si un posibil adevar". 29 Operand la nivelul instrumentarii unor cazuri de judecata istoricul joaca
rolul detectivului (1 worked as a detectivc, marturisea Davis) in cautarea, printr-o cercetare concentrica, stabilirii
''argumentelor conjuncturale care sa ofere cel mai bun sens, cel mai plauzibil, pentru documentele veacului al
XVI-lea." 30 Se afirma, atat la nivelul vocabularului (poveste, inventie, aventura) cat si in ceea ce priveste liniile
forta ale constructiei teoretice, atasamentul fata de conceptia profesata la inceputul anilor '70 de Hayden White si
Paul Veyne ..li De altfel, cartea Nataliei Zemon Davis, Intoarcerea lui Martin Guerre. este un exemplu clasic pentru
ilustrarea practica a acestei perspective teoretice. 12
In lumina acestor trasaturi conceptia despre istorie si cercetarea trecutului o plaseaza pc Natalie Zcmon
Davis pe pozitia unui eclectism dezvoltat la incidenta dintre marxism si postmodernism, interesata de
interdisciplinaritate si gasirea de noi solutii de diseminare a cunoasterii istorice. La nivelul modelelor istoriografice
profilul cercetatoarei marturiseste o influenta a cinci istorici, Etienne Pasquire, David Hume, Cheterine Sawbridge
Macaulay, Mare Bloch si Eileen PowerY
Studiile de istorie sociala se orienteaza spre zona familiei sau cea descrisa de comunitate (sociala,
confesionala, profesionala, inrudire) in contextul dialogului dintre cultura savanta si populara. Cele doua unitati
sociale (familia si comunitatea) sunt valori indisolubile si tratarea lor nu se realizeaza in abstractia. Familia
raspunde regulilor si normelor comunitare, dar la randul lor barbatii si femeile cauta sa-si intemeieze un deslm
propriu. Configurarea eu-lm printr-o raportare la realitatea secolelor al XVI-lea si al XVII-lea si o continua
neliniste in cautarea reasezarii relatiilor cu divinitatea este o tema in jurul careia se dezvolta in mare parte scrierile
sale.
O carte cu un ecou remarcabil este o culegere de opt sud ii intitulata Societate si cultura in Franta premodema 14,
tiparita in 1975, bucurandu-se de aprecierea corpului academic ceea ce a impus reeditarea ei in cateva randuri si
traducerea in numeroase tari. Apetitul fata de istoria sociala probat prin ecoul acestui volum este completat de
ascensiunea miscarii feministe, cartea creionand portretul femeii in Franta secolului al XVI-lea. Istoria femeii va
ti un spatiu unde se vor concentra multe alte contributii ale Nataliei Zemon Davis.
Integrata in anii '70 intr-un program de studiere a ·istoriei femeilor ( Woman 's Studies Program) la
Universitatea din Berkeley va colabora cu o seama de cercetatori a caror opera impresioneaza (Thomas Laqueur,
Stephen Greenblatt, Paul Rabinow, Svetlana Alpers, Lynn Hunt sau Randolph Stam). Stimulata de o asemenea
companie anchetele sale se vor concretiza in cateva studii si, in acelasi timp, ii vor aduce consacrarea in domeniu,
o consacrare a carui ecou se recunoaste in desemnarea lui Natalie Zemon Davis drept coordonator al celui de-al
treilea yolum a impresionantei lucrari dedicata istoriei femeilor in Occident. Cartea, in 5 volume si de peste 3000
de pagini, este rodul contributii lor a 68 de colaboratori asezati sub autoritatea lui Geoge Duby si Michellc Perrot. 15
Criticata si acuzata in critica de intampinare36 de francocentrism datorita focalizarii cu precadere asupra spatiului
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14
Natalie Zemon Davis, Society 11nd Cu/ture in the Early Modern Frnnce, Stanford, 1975.
31
A fhstOJy ofWomen in the West, edited by Geoge Duby and Mi cheile Perrot, voi. I-V, Harvard University Press, 1994.
16
Vezi recenzia lui Lawrence Stane in "New Republic", 210( 1994), 18, p. 31-38.
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si problematicii franceze sau a provenientei cercetatori lor solicitati la redactarea ei, cartea pare sa-i nemultumeasca
chiar pe unii dintre redactori. In prefata seriei la traducerea in limba engleza Natalie Zemon Davis si Joan Scott
promoveaza o critica devastatoare directionata asupra abordarilor si organizarii lucrarii. Cei doi reputati istorici
surprind eclectismul si spiritul haotic ("eclectic and open-ended') ce caracterizeaza arhitectura volumelor si
inconsistenta unor preocupari privind subiecte precum egalitatea si diferentele dintre sexe, rolul complementar al
barbatilor si femeilor de-a lungul timpului, importanta relativa a rasei, a clasei si gender-ului ca forte motnce in
istorie si relevarea teoriilor despre constructia sociala si culturala asupra sexualitatii in opozitie cu mostenirea
genetica. In fata acestor inegalitati si neajunsuri, pentru cei doi prefatatori, volumele par mai degraba un '"santier
in lucru" decat o opera incheiata. 37
Dezacordul cu intreaga intreprindere a istoricilor de la Ecole Pratique des Hautes Etudes releva termenii
paradigmei dominante in asumarea din partea lui Natalie Zemon Davis a problematicilor legate de istoria femeilor.
In deschiderea volumului trei, inca de la editia in limba franceza, Davis atrage atentia ca in trecut femeile nu au
fost in permanenta si in mod inevitabil dominate de barbati, ceea ce apare evident intr-o examinare complexa a
vietilor pe care le-au trait. Ea accentueaza rolul reprezentarii, argumentand ca nu exista nimic in scrierea istonei
femeilor care sa se ocupe doar de notiunea de femeie si modurile lor de viata si nu cu felul in care discursul
int1uenteaza comportamentul si vice versa.Js De asemenea, solicita abandonarea conceptiei rolului ineluctabil al
b1ologiei si geneticii ca matrice detrminanta pentru viata femeilor, sustinand ca pana si trumusetea feminina "este
aici tratata ca o componenta sociala si istorica pentru femei si nu doar ca o insusire naturala."w O alta coordonata
pe care istoria femeilor o necesita recuperata este remarcata in raportul dintre centrul si periferia sociala, intr-o
ipostaza pozitiva si alta desemnata de marginalitate: "Analizele cu privire la discursul despre sexe se impart intro sectmne a vietii cotidiene si credintelor si o alta sectiune in care femeile se indeparteaza de curentul central prostituatele, criminal ele si vrajitoarele. "40 Lentila prin care trecutul femeii se apropie este marcata de o dioptrie
sociala exponentiala. Imaginea femeii developata de istoric arc multiple secvente, in functie de diversele conjuncturi
sociale, de sitemul de sociabilitate dezvoltat. In cazul scrisorilor de iertare femeia ocupa o zona ce se concentreaza
in jurul caminului (sotie, vaduva), in general povestile avand un caracter anecdotic. Este vorba de o lume masculina
in care universul feminitatii capata semnul marginalului (vrajitorie, prostituate) si al interioritatii (slabiciunea
mintii temeiesti). 41
Ca si in alte randuri, Davis impleteste cunostintele istoricului expert cu simpla naratiune a povestitorului
impresiOnat de biografii fascinante cum este cazul a trei femei care au in comun pozitia marginala in societatea
secolului al XVII-lea, religiozitatea, experienta lor filtrata de natura gender-ului si importanta relatiilor familiale
in configurarea vietii lor. O astfel de paradigma se desprinde din cartea Women on the Margimt'1 , unde trei vieti
se disting printr-o aceeasi unitate de masura. Una dintre acestea, Glikl pare a ti o femeie traditionala in contextul
premodernitatii societatii evreiesti, cand o comparam cu Marie de l'Incarnation si Maria Sibylla Merian, amandoua,
in mod explicit,. vazute ca dinamitand hotarele trasate de societate in evaluarea conditiei femeii. In cazul lui
Merian si Guyart, comparatia este evidenta: calatoria plina de aventura a lui Guyart in "Lumea Noua" la Quebec
si, in paralel, aceea intreprinsa de Merian in Suriname.
Cele trei destine alaturate sunt, a evreicei comerciante, a catolicei cofondatoare a celei dintai scoli a
Ursulinelor destinata fetelor in America de Nord, si a unei artiste pasionata de stiintele naturii. Scopul lui Davis,
in propriilei cuvinte, este de a aduce in atentie prin istoriile acestor femei "alte posibilitati ale secolului al XVII-lea,

37
18
39
40
41

·~
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Ibidem, III, p. 25.
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construirea unor rute personale in viata ca marginali"~'. La baza reconstituirilor istorice se atla o vasta si temeinica
documentare, insumand lectura unei autobiogratii detaliate (in cazul evrei cei Jud ah Leib ), o ampla corespondenta
(situatia Mariei de l'Incarnation) si consultarea catorva texte din domeniul stiintelor naturale (pentru biografia
Mariei Sibylla Merian). La toate aceste izvoare directe asociaza, cum a probat-o si in alte cazuri, o ampla incursiune
in orizontul arhivelor (" by plumbing the archivei'«) si o cuprindere istoriografica sugestiva pentru cunoasterea
istorica din ultimele decenii. De fiecare data, in imediata apropiere a traiectoriilor reconstituite Davis dezvolta o
zona a propriilor meditatii asupra semnificatiilor sugerate de naratiune. Astfel, Glikl a "explorat semnificatia
suferintei si a cautat sa gaseasca un mod de a accepta vointa lui Dumnezeu"45 , in timp ce, privind spre Lumea
Noua Marie Guyart cauta o uniune mistica cu Dumnezeu prin abandonarea dorintelor carnale si renuntarea la
lucrurile lumesti; multiplele semnificatii ale cuvantului "metamorfoze", preluat din titlul uneia din cartile Mariei
Sibylla Menan, ii permit reliefarea proceselor de schimbare, surprinderea ciclurilor vietii naturale prin incursiunea
in lumea micilor insecte (muste, fluturi, paianjeni etc.) atasate de schimbarea survenita in viata lui Merian insasi.
Asa cum socoteste unul dintre recenzentii cartii "acest triptic feminin din secolul al XVII-lea este o comoara.
Davis a scris o istorie fundata stiintific si cu multiple deschideri, dar cele trei personaje ale sale reinvie. Astfel,
WcJmen on the Margins este departe de a ramane la marginea istoriografiei. "46
Istoria femeii este tratata in contextul social si nu ca un subiect special in izolare de evenimentele si procesele
dintr-o epoca. In viziunea cercetatoarei femeile trebuiesc intelese prin comparatie cu barbatii si in lumina diferentelor
geografice, de clasa, ocupatie, familie, religie, educatie, varsta, sociabilitate etc. In esenta, este o istoric structuralista
cu reziduuri marxiste, conceptuale si de perspectiva, dar cu motivatii complexe, ilustrand o lume dinamica, o
lume ce nu se poate reduce la un principiu singular. Autoarea mizeaza pe scenele impresionante atenta la stimularea
emotivitatii lectorului pe fundalul liniar, continuu al naratiunii. Intervin in alternanta povestirile exceptionale
asupra carora insista investigand scrisorile de iertare sau cand (de)construicste cazul lui Martin Guerre.
O sectionare profunda a societatii intreprinde Davis, investigand modul de utilizare a darurilor si semnificatia
lor in secolul al XVI-lea francez. Ancheta sa vizeaza toate nivelele societatii, de la rege la mila acordata cersetorilor.
Darul cumuleaza un anumit impact in marcarea evenimentelor din ciclul vietii (nastere, casatorie si moarte) si ca
parte a cercmoniilor religioase. Intr-o alta perspectiva, cadoul este privit ca o modalitate de pecetluirc a unor
intelegeri si aranjamente politice si ca apropiere intre grupuri sociale. Unele aduc fericire si liniste in timp ce
altele provoaca certuri, gelozie si obligatii. 47 Cu alte cuvinte, darul produce fanta prin care Natalie Zemon Davis
fixeaza privirea lectorului asupra secolului al XVI-lea avand ca obiectiv descifrarea relatiilor sociale printr-o
citire a mesajelor cu relevanta in epoca. Se produce prin initiativa ccrcetatoarei o dilatare a faptului istoric plasat
in orizontul comunicarii simbolice, interpretare alimentata dinspre antropologia culturala.
Reputatia cercetatoarei se intregeste prin calitatile sale pedagogice, intr-o permanenta cautare de a gasi
mijloace variate si persuasive de comunicare atat in ceea ce-i priveste pe cititori cat si pe studenti. Adepta a
sustinerii unor cursuri speciale care sa ofere studentilor sansa initierii in cercetare, are in atentie si o cunoastere
mdeaproape a personalitatii cursantilor. Interesul dascalului se orienteaza in formarea opiniei proprii in cazul
studentilor si argumentarca acesteia in dialog cu o comunitate academica. Invatarea descrie un spatiu al interogatiilor
si cautarilor individuale, cu ritmuri si sensibilitati particulare, in cuvintele lui Natalie Zcmon Davis, "!cam is
learned by doing"~ 8 • A cerceta si a scrie despre trecut, ca efort individual, e singura cale de a-1 cunoaste. Rolul
profesorului se situeaza in orientarea si oferirea metodei de cercetare si a utilajului istoricului, introducerea, cu

4

) Natalie Zemon Davis, Women on the M;ugins, p. 209.
"' Eadem, The Return ofMartin Guerre, p. 3.
41
E11dem, Women on the Margins, p. 53.
""' Rulh Johnstone Wales in loc. ci!.
47
N11111lie Zemon D11vis. Thc Gift in Sirteenth-Century Fr1111ce, University of Wiscounsin, 2000; vezi si Maty
Journal". 125(2000), 13, p. 124.
Ji !ntet1'iew91, p. 29.
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alte cuvinte, a tanarului in laboratorul istoricului. Incurajarea cercetarii prin impunerea si consolidarea spiritului
critic se arondeaza propriei sensibilitati, prot~jand individualitatea. Cuvintele sale, adresate sub formula unei
recomandari, sunt, astfel, memorabile: "Mergeti incotro va indruma gustul si interesul vostru. Cititi istorie. Explorati
trecutul in modurile care vi se par importante si atragatoare. Desi puteti primi o buna orientare din partea celor
mai invarsta. nu-i urmati, deoarece ei va pot spune sa faceti doar lucruri bune. Mergeti acolo unde propria curiozitate
va indeamna. "49
Autoreflexiva prin excelenta, Natalie Zemon Davis, se interogheaza asupra limitelor cunoasterii istorice si,
in acelasi timp, solicita capacitatea istoriografiei de a organiza si explica trecutul. Cu un fundament teoretic solid
si asumat pe deplin, conceptia sa despre istorie remarca o flexibilitate, intr-o astfel de raportare, teoria oferindu-i un
sistem conceptual aflat intr-o continua dinamica la intalnirea cu realitatea trecutului, in termeni apropiati
antropologiei interpretative de care se indeparteaza printr-o definire si evaluare multipla a reprezentarilor sociale
generate de simboluri. In egala masura, o problema esentiala o reprezinta posibilitatea de comunicare cu
contemporanul (in ipostaza dubla a studentului sau a cititorului/spectatorului), istoricul tiind intr-o expansiune a
mijloacelor prin care este livrat trecutul.
Intr-o comparatie peste timp cu o constiinta intelectuala de o anvergura similara, cazul scriitorului Henry
.James, despre care Tzvetan Todorov afirma ca "nici un eveniment nu marcheaza viata lui; el si-a petrecut-o
scriind carti"50 , situatia Nataliei Zemon Davis impune un nou model consacrat de secolul XX, al intelectualului
militant, angajat. De data aceasta e o biografie cu o intensitate paroxistica, ametitoare, cu o viata de familie
implinita, o angajare politica activa si, nu in ultimul rand, o opera impresionanta.

49

10

Ibidem, p. 33.
Tzvetan Todorov, Poetique dela prose, Paris, 1971, p. 185.
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ABREVIERI
ActaArchCarp
ActaMM
ActaMP
AIIA
AM
Angustia
ANRW

-

Apulum
ArchErt
ArhMold
ATTA
AVSL
Banatica
BCMI
BerRG
CNA
Crisia
DA
DaciaNS
EphemNap
FI
IDR
Materiale
Marisia
MCA
PBF
Potaissa
RB

-

REA

-

Marmaţia

RPAN
SaatburgJahr

Sargeţia
SC/A
SCIV(A)
StovArch
StComCaransebeş StComSM
Suceava
SympThrac
Thraco-Dacica
Ziridava
-

Acta Archaeologica Carpathia, Krakow
Acta Musei Meridionalis, Muzeul Judeţean Vaslui
Acta Musei Porolissensis, Zalău
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca
Arheologia Medievală, Reşita-Brăila
Angustia. Archeologie-Istorie-Etnogratie, Sf. Gheorghe
Aufstieg und Niedergang der romischen Welt,Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der
neueren Forschungen Herausgegeben van Hildegard.
Apulum. Anuarul Muzeului Naţional al Unirii, Alba Iulia
Archaeologiai Ertesito, Budapest
Arheologia Moldovei, Iaşi-Bucureşti ,
Atlante Tematica di Topografia Antica, Roma
Archiv des Vereins tiir Siebenbiirgische Landesk:unde
Banatica, Reşiţa
Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Bucureşti
Bericht der romisch-gennanischen Kommision, Frankfurt a. Main
Cronica Numismatică şi Arheologică, Bucureşti
Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Ch. Darenberg, E. Saglio, Dictionnaire des Antiquites grecques et romanines, Paris
Dacia. Revue d'archeologie et d'historie ancienne, Bucureşti
Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca
File de istorie, Muzeul Judeţean Bistriţa
Inscripţiile Daciei romane, Bucureşti
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti
Marisia. Studii şi materiale, Tg. Mureş
Marmaţia. Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare
Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti
Prăhistoriche Bronzefunde Europas, Miinchen
Potaissa. Studii şi comunicări, Turda
Revista Bistriţei, Bistriţa
Revue des etudes anciennes, Paris-Bordeaux
Revista de preistorie şi antichităţi naţionale, Bucureşti 1, 1937
Saalburg Jahrbuch, Bad Homburg
Sargeţia. Buletinul Muzeului Judeţean Hunedoara, Deva
Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Bucureşti
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie) Bucureşti
Slovenskâ Archeologia, Bratislava
Studii şi Comunicări, Muzeul Judeţean de etnografie şi istorie locală, Caransebeş
Satu Mare. Studii şi comunicări, Muzeul Judeţean Satu Mare
Suceava. Anuarul muzeului judeţean, Suceava
Symposia Thracologica, Bucureşti
Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Ziridava. Studii şi Cercetări, Arad
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