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Art mobilier au paleolithique superieur
en Transylvanie, Roumanie
Corneliu BELDIMAN
Diana-Maria SZTANCS'.

Abstract
Recent approaches on ancient artifacls collections and relative recent discoveries enable a detailed
discussion (repertory, typology, technology, radiocarbon dates etc.) on the relative rare evidence of earliest
portable art - adornment, decorated objects aud so called non utililarian objects - in the Upper Paleolithic
in Transylvania, Romania (Amignacian and Eastern Gravettian, about 30 - 13 kya BP). The artifacts were
discovered in 5 cave sites. Most of the pieces (6) are attributed to the Aurignacian and 5 belong to the Eastern
Gravettian. The typology is less diversified, including: a spear point in bone; 3 bâtons perces worked in wolf
long bones; 7 red deer, fox, bear and wolf perforated teeth. The rare Anrignacian artifacts in Romania are fiye
teeth modified by human intervention discovered in two caves (Cioclovina and Ohaba-Ponor). Of particular
interest is the wolf canine in provenance of last site, perforated by scraping and altemative rotation on both
sides of his proxima! (apical) part; it seems tobe the oldest perforated abject ever known in Romania. The study
contributes essentially to the definition in actual terms of typology and technology of oldest adormnent from
Transylvania, Romania as material expression of first spiritual manifestations of hunter-gatherer communities
and allowed to
the data of the
in the
context.

lnlroduction: but, methodes, materiei
Ces derniers ans dans le contexte de la rarete relative des decouvertes paleolilhiques d'art mobilier et de
parure en Roumanie - en depit de l'augmentation significatif du repertoire - plusieurs onvrages ont propose
une approche extensive sur les diverses categories d'artefacts de cette sorte (Beldiman, 1993; Beldiman, 1996;
Beldiman, 1999a et 1999b; Beldiman, 2000; Beldiman, 2001a et 2001b; Beldiman, 2003a-f; Beldiman, 2004a-e;
Beldiman, 2005a et 2005b; Beldiman, 2006a et 2006b; Cârciumarn, 1999; Cârciumaru, 2000; Cârciumaru et
Dobrescu, 1997; Cârciumaru, Mărgărit, 2002; Cârciumaru, Mărgărit et al., 2003a et 2003b; Cârciumaru, Otte et
al., 1996; Cârciumaru, Mărgărit et al., 2004; Cârciumaru, Anghelinu et al., 2006; Chirica, 1996; Chirica, 2004;
Chirica et Borziac. 1995; Vanhaeren et d'Errico, 2006: Otte, Chirica et Beldiman, 1995).
Apres une premiere aproche (Beldiman, 2001b), a cette occasion nous allons aborder d'une maniere
extensive les decouvertes d'art mobilier dans les sites du Paleolithique superienr de la Transylvanie: les objets
de pamre (dents percees), les objets utilitaires decon§s (pointe de sagaies) et les objets dites 11011 utilitaires ou

llniversill! Chrdiemw ''Dimitrie Cmlemir" Hu:ulll! d'Ilisloire, Splaiul Unirii No. 17G 040042 Bucaresl Roumanie: wvrw.
ur:dc:.ro; clwldiman:ill(il:yahoo.com.

" Universite «Lucian Blaga», Faculte d'Histoire et pour l'Etude du Patrimoine «Nicolae Lupw>, Bd. Victoriei No. 5-7,
550024 Sibiu, Roumanie; http://arheologie.ulbsibiu.ro.
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sans lltilisation bien pnkisee (bâtons perces). Il s'agit en effet d'un premier essai de svnthese sur les decouvertes
paleolithi~ues du pays (de L'\urignacien ct du Gravettien oriental, environ 30 000 . :_ 13 000 BP).
La demarche a ponr but egalement l'essai d'integration les aspects actuels de la recherche du domaine
(repertoire: t~-pol~gie, technologie), en appliquant les modeles inspires des Fiches t)pologiques de l'indllstJ·ie
ossells~ preh~stonque (~ar~e-Mahieu, Bellier, Camps-Fabrer et al., 1991) et utilisant les resultats des approches
roumames recentes. Ainsr on peut essayer de definir les premieres manifestations de ce phenomene dans les
Carpates et au Bas Danube et de retracer les grandes lignes de l'evolution paleotechnologique et chronoculturelle
du domaine.
Le lot etudie et/ou discutes comporte 11 objets, ce qui represente la totalite de l'effeclif connu par
nous jusqu'a maintenant. Actuellement sur les objets d'art paleolithique de Romnanie on dispose encore
d'informations de valeur inegale, ce qui affecte, sans nul doute, la validite des conclusions completes sur le
phenomene etudie (Beldiman, 2003c, 2003d, 2004b, 2004d). En meme temps, nous considerons que la presente
demarche s'avere utile et tres necessaire, dans les conditions ou les decouvertes paleolithiques d'art et de
parure de Roumanie, malgre leur petit nombre, constituent l'expression materielle d'un phenomene distinct
dans l'espace envisage ayant une grande importance documentaire au niveau regional; malheureusement
elles restent encore absents ou meconnus dans les ouvrages de synthese recents roumains ou internationaux
(Bosinski, 1990; Kozlowski, 1992; Djindjian, Kozlowski et Otte, 1999; Cârciumaru, 1999; Păunescu, 1989,
2001a et 2001b). Plusieurs demarches roumaines recentes sur l'art mobilier ne visent que les aspects generaux
(repertoire, description, analogies etc.), sans aborder systematiquement les aspects paleotechnologiques
generalement connexes ace phenomene et specialement ala parure (Cârciumaru, Mărgărit. 2002; Cârciumaru,
Mărgărit et al., 2003a et 2003b; Cârciumaru, Mărgărit et al., 2004; Cârciumaru, Anghelinu et al., 2006; Chirica,
1996; Mărgărit, 2003).
Aurignacien (N total = 6)
Les decouvertes attribuees a la culture aurignacienne proviennent de 2 sites en grotte. L'effectif total
compte 6 objets travailles en matieres dnres animales (os longs et dents percees) (fig. 1; tabl. n"' 1-3).
Cioclovina (CLV, N = 5)
La grotte nommee "Peştera Cioclovina" ou ''Peştera Mare" ("Grotte Cioclovina", "Grande Grotte") se
trouve a environ 1,5 km sud du village Cioclovina, comm. Boşorod, dep. de Hunedoara dans le massif
calcaire Sebeşu. Les premieres sondages archeologiques ont ete effectues par Marton Roska en 1911. En 1924
le site a ete visite par l'abbe Henri Breuil qui a pu etudier aussi les materiaux issus des fouilles anciennes,
confirmant l'attribution culturelle au Mousterien et a l'Aurignacien moyen. A l'occasion des fouilles de 1912
menees par Marton Roska dans la grotte out ete recoltees trois dents de lait d'Ursus spelaells, sur lesquelles on
ne dispose pas d'autres precisions d'identification anatomique. Selon Roska, les dents portent des traces de
perforation ala base de la couronne; on mentionne aussi une canine d'Urslls spelaells fendue et fa<;onnee. Les
dcnts sant attribuees a l'Aurignacien. On ne dispose d'autres precisions sur cette decouverte, qui est restee
signalee par l'auteur des recherches. Le cr'âne d'Homo sapiens fossilis retrouve probablement dans la couche
anrignacienne de la grotte pendant les travaux d'exploitation du guano a ete date recemment de 29 000
::!:: 700 BP (LuA-5229) (Roska, 1925; Pălmescu, 2001b, p. 80, 86 et 230). Parmi les pieces fauniques recuperees
dans la grotte, Roska mentionne aussi la presence d'un bâton perce fragmentaire travaille sur tibia de loup,
sans malheureusement offrir d'autres informations ni une image. Pendant les travaux intenses d'extraction
de guano en 1940-1941 on a decouvert un cr'âne appartenant a une femme du type Homo sapiens sapiens
âgee de 30-40 ans. Sa datation recente indique un âge de 29 000 ::!:: 700 BP (LuA-5229). Cette importante
decouverte peut ainsi etre rattachee a la couche anrignacienne (Breuil, 1925; Păunescu, 2001b, p. 228-231;
Olariu et al., 2003).
Peştera (PST, N = 1)
"Peştera Igri1a" ("Grotte !grila") est place pas loin de village Peştera, comm. d'Aştileu, viile d'Aleşd, dep. de
Bihor dans un massif calcaire sm la rive gauche de la riviere Crişu Repede. Les recherches archeologiques ont
ete menees par Marton Roska (1913). En 1924, a l'occasion de sa \'isite en Transylvanie, l'abbe Henri Breuil et
Marton Roska ont effectue quatre sondages sur la terrasse de l'entree et dans la gratie, en precisant la presence
de deux/trois couches mousteriennes et d'une couche du Paleolithique superienr, attribuee a l'Aurignacien.
Parmi le materiei faunique provenant du Sondage n" 2 - couche amignacienne, Henri Breuil signala et publia
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une pointe de sagaie fragmentaire - partie distale de type Mladec? (longueur 67 mm; diametre de. la p~rtie
mesiale 14/8 mm) travaillee sur un fragment d'os long d'ours de caverne probablement par extractwn dune
baouette et par raclage axial intense (fig. 2, n" 1). La pointe a la section ovalaire et presente sur une des faces un
de~or grave consistant en 16 lignes courtes axiales, transversaux et obliques disposes e~ deux rangs p_aralleles
(Breuil, 1925, p. 208-212, fig. 13, n" 6; Roska, 1925; Nicolăescu-Plopşor, 1938, p. 87, flg. 33, n" 6; Paunescu,
2001b, p. 428, 437-440, fig. 186, Il 0 14; Beldiman, 2004c).
Gravettien (N total = 5)
Les decouvertes attribnees a la culture gravettienne proviennent de 3 sites en grotte. L'effectif total compte
5 objets, travailles en matieres dures animales (os long et dents percees) (fig. 1; tabl. n'" 1-3).
Ohaba Ponor (OPN, N = 1)
Dans le site en grotte de Ohaba-Ponor- "Peştera din Bordu Mare", comm. Pui, dep. de Hunedoara (partie
sud-onest de la Transylvanie), les fouilles de 1955 dirigees par Constantin S. Nicolăescu-Plopşor ont mis en
lumiere un faible niveau d'occupation (V) date de Paleolithique superieur et attribue a l'Aurignacien; de ce
niveau provient un objet de parure, c'est-a-dire une canine percee de loup (diametre de la perforation: env. 2
mm) (Nicolăescu-Plopşor, 1957; Nicolăescu-Plopşor, Pănnescu et al., 1961; Beldiman, 1999; Păunescu, 2001b,
p. 80 et 296-297) (fig. 2, no 3). D'apres les donnees disponibles al'heure actuelle, il semble que l'on ait a faire a la
plus ancienne decouverte indubitable d'un objet de parure en matiere dure animale connue jusqu'a present en
Roumanie et le plus ancien objet perfore de cette contree. Sur l'aspect paleotechnologique, la decouverte atteste
la plus ancienne utilisation de la rotation alternative sur deux faces et de la preparation bilaterale prealable par
raclage axial ou par grattage en cuvette (Beldiman, 1999). On ne dispose pas de repere de chronologie absolue
pour le niveau aurignacien; la partie superieure du niveau monsterien directement sous-jacent (IV b) a ete date
de 28 780 ± 290 BP (GrN-14627) (Păunescu, 2001b, p. 297).
Râşnov (RSN, N = 2)
Dans le site en grotte de Râşnov- "Peştera Gura Cheii", dep. de Braşov (partie sud-est de la Transylvanie)
pendant les fouilles de 1959 conduites par Constantin S. Nicolăescu-Plopşor, a ete de cele unniveau d'occupation
(IV) attribue au Gravettien oriental. De ce niveau out ete recuperees deux canines: une de cerf (fig. 2, no 4) et
l'autre de renard (fig. 2, D 5 ). Les pieces sant perforees au niveau de leur partie proximale/apicale par rotation
alternative de deux câtes (diametre de la perforation de la canine de cerf: 3/4-5/6 mm; diametre de la perforation
de la canine de renard: 1,5/2-3/4 mm). Sur les echantillons preleves ulterieurement par Alexandru Pănnescu
le nivean IV est date de 22 160 ± 90 BP (GrN-14621) (Nicolăescu-Plopşor, Pănnescu et al., 1961; Păunescu,
2001b, p. 336-344).
Someşu Rece (SMR, N = 2)
"Peştera de la Someşu Rece" ("Grotte de Someşu Rece") se trouve a 2 km du village Someşu Rece et a 6 km
sud-onest de la comm. Gilău, dep. de Cluj, dans le massif rocher nomme "Cetate" ("Forteresse"). En 1891 Antal
Koch a effectue des sondages en but de recuperer du materiei paleontologique, identifier comme appartenant
aux especes: Capra ibex, Bas sp. Canis sp., Canis l'lllpes fossilis, Lepzzs ellropaeus L., Eqzms caballlls fossilis L.,
Dicerorhimzs antiquitatis B.; une lame de silex est appame aussi, attribuee en 1924 par l'abbe Henri Breuil a la
culture magdalenienne. Parmi les pieces fauniques, le prehistorien fran<;ais identifia aussi plusieurs elernents
squelettiques de loup (Canis lHp11s) presentant certes traces d'intervention technique dant deux objets perfon!s.
Le premier objet est un bâton perce fTagmentaire realise sur tibia proximal (fig. 2, n" 2). Apresent on ne dispose
que des dates publiees dans l'article de 1925 par Henri Breuil oi'I on peut trouver aussi le dessin de la piece.
La morphologie anatomique n'a pas ete modifie sauf l'amenagement a la partie proximale (anatomique) de la
perforation de forme ovalaire qui semble etre realiser par rotation alternative de deux cotes. Les dimensions:
longueur 124 mm: diametre de la partie mesiale 10 mm; diametre de la partie proximale 30 mm; diametre de la
perforation 9/7 mm. Le deuxieme objet est un bâton perce amenage sur humerus de loup (non illustre). On ne
dispose pas de dates supplementaires sur ces deux a1tefacts. Tenant compte de leur apparition dans le meme
contexte stratigraphique de la lame en silex on peut les attribuer hypothetiquement a la culture gravettienne
sans d'autres precisions (Breuil, 1925, p. 217, fig. 17; Nicolăescu-Plopşor, 1938, p. 77-78, 82, fig. 34, n' 2:
Păunescu, 2001b; Beldiman, 2001b).
0
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Contexte

L'analyse des donnees indique le fait que les objets d'art du Paleolithique superieur de Transvlvanie,
Roumanie proviennent exclusivement des sites en grottes (5 situations - CL\~ OPN, PST, RSN, SMRJ (fig. 1;
tabl. n"' 1-3).
Effcctifs el typologie

Plus de la moitie de l'effectif total (N total = 11) appartient ala culture aurignacienne (N = 6); 5 objets ont
ete attribues ala culture gravettienne. Eu ce qui concerne les categories typologiques, ce sont les objets de parure
- les dents percees qui dominent (7 pieces ). suivies par les bâtons perces (3), tandis que les objets utilitaires
decores comptent un seul artefact, respectivement une pointe de sagaie enos. Les decouvertes sant stereotypes
typologiquement (dents percees, bâtons perces, pointe de sagaie) et ne disposant toujours d'informations tres
claires sur le contexte de provenance; un objet - pointe de sagaie - c'est pourvu du decor lineaire grave. La
distribution des types par sites et par cultures est presentee en tabl. n"' 1-2.
Matieres prernieres

Les seules materiaux representes sont les matieres dures animales, les os longs de carnivore - loup: tibia
(2 cas). humerus (1 cas); l'os long d'oms (1 cas): les dents (canines) de cerf, loup, renard et l'ours de caverne (7
cas) (tabl. ll0 1~2).
Fahrication

Les etapes du debitage et du fac;;onnage comportent d'habitude l'application combinee et successive des
deux procedes au moins. Le debitage- etape qui vise le prelevement de la matiere premiere et d'obtention de
la forme brute de l'objet- a ete acheve par procedes routiniers au Paleolithique superieur conune la percussion
direcle/l'entaillage. Dans la plupart des cas, le fac;;onnage a totalement efface les traces du debitage; c'est, par
exemple, le cas des pointes de sagaies. Le decor est realise par gravure (1 cas). Le fac;;onnage est illustre par
le recours au raclage axial, a la perforation bilaterale par rotalion alternative ou rotation complete/continue
et a l'alesage par rotation (tabl. 5) (Barge-Mahieu, 1991; Barge-Mahieu et Taborin, 1991a et 1991b; d'Errico
et Vanhaeren, 2002). Les procedes appliqm!s pour l'amenagement du dispositif de suspension illustrent
l'adaptation optimale â des parametres dimensionnels et de durete de la matiere premiere (tabl. n" 3).
Ulilisation

Les objets analyses sont depourvus du contexte et de t.races d'utilisation aptes a alimenter des hypolheses
fonctionnelles significatives. il s'agit d'tme arma ture de sagaie, objet commun utilise ala chasse, d'objets de panrre
comme les dents percees fixees sur un lien ou cousues et de bâtons perces, objets d'utilisalion non precise.
Analogies

Pour l'armatures de projectile aurignacienne (la pointe de sagaie de Peştera) on retrouve des nombreuses
analogies dans les decouvertes de: Potocka Zijalka, Slovenie (Brodar, Brodar, 1983, p. 138-153, fig. 7-22);
Islall6skă, Hongrie (Dobosi, 1991, p. 103, fig. 3); Mladec, Tchequie (Oliva 1991, p. 132, 134, fig. 11, n" 1-2; fig.
13. n" 7-8); Les Vachons, Abri Blanchard, Le Placard, La Madeleine, Lortet, Laugerie-Basse, Petit-Puyrousseau,
Chasseur, Facteur, Abri des Battuts, Roc de Combe, Roc de Gavaudun, France (Hahn, 1988, p. 7, fig. 3, U 5;
Delporte, Mons, 1988a, p. 2, fig. 1: p. 4. fig. 2, n" 2; p. 7, fig. 7, n" 1; Delporte, Mons, 1988b, p. 4, fig. 2, n'" 1, 3;
p. 6, fig. 3, n" 2; Mons, 1988, p. 2, fig. 1, n'" 6, 9; Delporte, Mons, 1988c, p. 6-7, fig. 2, n"' 1, 4; fig. 3, n" 1; fig. 4,
n"' 1-2, 4; Sonneville-Bordes, 1988, p. 2-3, fig. 1, n"' 1-3; fig. 2, n"' 1-5).
Comme analogies pour les artefacts de Transylvanie on peut mentionner les dents percees de Bacho Kiro,
Kozarnica et Temnata Dupka, sites aurignaciens et graveltiens en grotte de Bulgarie (Kozlowski, 1992; Ginter,
Kozlowski et al., 2000]; Cosău~i, important site gravettien en plein air de chasseurs de renne, place au bord du
Dniestr, Republique de Moldavie (Borziac, 1993 et 1994): Molodova 5 au bord du Dniestr, Ukraine (Kozlowski,
1992); Arka, Pilismarot, Sagvar, Szob, Tarcal, sites en abri sous roche et de plein air de Hongrie (Lumley,
0
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1984; Kozlowski, 1992). En regard des bâtons perces de Transylvanie, Roumanie (Cioclovina, Someşu Rece)
on peut rappeler des objets de meme type en provenance de Cotu Miculin1i et Crasnaleuc.a, dep. de Botoşani,
Roumanie (Brndiu, 1980a-b; Brudiu, 1986; Brudiu, 1987; Brudiu, 1994; Beldiman, 2004d); Sagvâr, Hongrie
(Kozlowski, 1992, p. 73, fig. 78); Peştera Maszycka, Cracovie, Pologne (Kozlowski, 1992, p. 93, fig. 101); Le
Placard, La Madeleine, Gorges de l'Enfer, Laugerie-Basse, La Roche-Lalinde, Rochereil, Abri Marin, France
(Peltier, 1992a, p. 43-52; Peltier, 1992b; Noiret, 1990).

Conclusion
Cet article essaie de proposer une image coherente et complete sm les plus anciennes manifestations du
phenomene lie a l'a1t des objets de parme, utilitaires et non utilitaires en provenance de Transylvanie, Roumanie.
La demarche vise l'actualisation des dates sur des decouvertes anciennes et ajoute les effectifs apparus suite a
des recherches des derniers decennies, tont etant perc;:u a la lumiere des approches methodologiques recentes.
En utilisant de la documentation encore faible par rapport a d'autres regions de !'Europe mais augmentee dans
decennies on utilise toutes les donnees disponibles jusqu'a maintenant y compris les informations sur les
objets signales pendant le XX" siecle dans des publications a peine accessibles et restes apparemment oublies
ou volontairement ignores. L'analyse a concerne tous les aspects quantifiables et traites d'en point de vue
statistique: contexte, types, matieres premieres, fabrication - debitage, fac;:onnage, techniques de percement
et de la realisation du decor; utilisation. Toutes les donnees presentees sant accompagnees toujours par les
dates radiocarbone disponibles et par l'illustration exhaustive. Ces donnees permettent de couvrir d'ici la, sur
presque 30 millenaires, l'histoire du phenomene de l'art mobilier des origines dans les regions des Carpates,
comme les plus anciennes manifestations de la spiritualite dans cette contree ainsi que de sui vre les directions
de l'evolution typologique et paleotechnologique dans !'important et sensible domaine de la parure, charge de
multiples significations techno culturelles et sociales. La rarete generale des objets d'art dans les regions actuels
du pays genere un contraste evident par rapport avec la situation connue a l'Est de Prut (Kozlowski, 1992; Chirica
et Borziac, 1995; Borziac et Chirica, 1996; Chirica, 1996). Par exemple, apres une demi-siecle de recherches
systematiques dans les sites paleolithiques ronmains on n'a pas encore recnpere ancnne representation animale
ou humaine en ronde bosse (Otte, Chirica et Beldiman, 1995; Otte, Beldiman, 1995; Beldiman, 2004d). La
situation attend encore nne explication valable; elle n'est forcement pas attribuable au stade des recherches et
reflet, probablement, des particnlarites cnlturelles de ces regions au Paleolithique snperieur.
Les donnees completes ressemblees et presentees dans cet article peuvent etre integrees dans les
analyses plus larges de la parure en contexte macroregional et continental. Par exemple, les pointes de sagaies
aurignaciennes decorees semblent rattacher les regions de la Roumanie a celles de l'Europe Centrale et
Sud-Centrale (Slovenie, Antriche). Les objets paleolithiques d'art de Roumanie sant en mesure de prouver
l'integration de l'aire en discussion dans !'Europe Est-Centrale et de Sud-Est contemporaine, caracterisee par la
rarete des artefacts d'a1t paleolithique recuperes (y compris l'absence des objets d'art mobilier figuratif). Nous
considerons que la presente demarche s'avere utile et tres necessaire, dans les conditions ml.les decouvertes de
Roumanie- malgre leur importance documentaire reelle au nivean regional- sant encore absentes de grandes
syntheses du domaine.
Finalement, malgre lem petit nombre relatif, les objets paleolithiques d'art de Transylvanie et de Roumanie
en general sant aptes a prouver l'integration de l'aire en discussion dans !'Europe Est-Centrale et du Sud-Est
de l'epoque.
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Fig. 1. Art mobilier an Paleolithique superieur en Trans~·lvanie , Ronmanie: repartition des decouvertes.
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Fig. 2. Art mobilier au Paleolithique superieur en Transylvanie, Roumanie: 1 Peştera, Aurignacien- pointe de sagaie
enos decore (d'apres Păunescu , 2001b, p. 440, fig. 186/14); 2 Someşu Rece , Gravettien- bâton perce sur tibia
de loup (d'apres Breuil, 1925, p. 217, fig. 17); 3 Ohaba-Ponor, Aurignacien: canine percee de loup (d'apres
Nicolăescu-Plopşor ei al., 1957, p. 46, fig. 5, ll 3); 4 Râşnov, Gravettien: canine percee de cerf; 5 Râşnov,
Gravettien: canine percee de renard (d'apres Nicolăescu-Plopşor, Păunescu ei al., 1962, p. 115-116, fig. 2, n'"
23 et 24).
0
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Tableau no. 1. Art mobilier au Paleolithique superieur en Transylvanie, Roumanie: dates generales
(sites, cultures, effectifs, t~'pes, matieres premieres),
·'

:'Lţ Sîte

Culture

Effectif Categorie_ţypologique
1
Objets non utilitaires

Cioclovina

Aurignacien

Cioclovina

Aurignacien

4

Objets de parure

Ohaba-Ponor

Aurignacien

1

Peştera

Aurignacien

1

Objets de parure
Objets utilitaires
decores

Râşnov

Gravettien

2

Objets de parure

Gravettien
Gravettien

1
1
11

Objets non utilitaires
Objets non utilitaires

Someşu
Someşu

Rece
Rece

5

2

1

,j.

,1}rpe Bâton perce

~atiere

premiere
Tibia de lot!P
Canines
d'ours de
Dents percees
caverne
Dent percee
Canine de lol!Q
Os d'ours de
Pointe de sagaie
caverne
!Canines
de renard e
Dents percees
de loup
Bâton perce
Tibia de loup
Bâton perce
Humerus de loup

3

3

2

Tableau no. 2. Art mobilier au Paleolithique superieur en Transylvanie, Roumanie:
representation des categories typologiques des types et des matieres premieres.
C-ăte~orie_ typolowque

Objets non utilitaires

".

-,~

r:fpe .,.

-~

,,

Bâton perce

't lfH sae

Cioclovina
Som~u Rece
Someşu

Objets utilitaires
decores

Objets de parure

3

Pointe de sagaie

Dents percees

3

'(a~

Rece

!i

c ulture

1 '~ ~atîăte]!efrlieţ'eT·

Y: F..ffe~tifl

Aurignacien
Gravettien

Tibia de loup
Tibia de loUJ>_

1
1

Gravettien

Humerus de loup

1

Peştera

Aurignacien

Cioclovina

Aurignacien

Ohaba-Ponor

Aurignacien

Râşnov

Gravettien

5

2

Os d'ours de
caverne
Canines d'ours de
caverne
Canine de loup
Canine de renard
Canine de de cerf
7

1
4
1
1
1
11

Tableau no. 3. Art mobilier au Paleolithique superieur en Transylvanie, Roumanie: elements de technologie.

PD/En = percussion directe/entaillage; DR = double rainurage; R = raclage axial; G = gravure; Pf = perforation; B =
bilaterale; RA = rotation alternative; Al = alesage.
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Contribuţii la cunoaşterea paleotehnologiei

la începuturile neoliticului în Transilvania:
industria materiilor dure animale în aşezarea de la Şeuşa, jud. Alba
Corneliu BELDIMAN*
Marius-Mihai CIUTĂ**
Diana-Maria SZTANCS***

1. Introducere. Contextul. Industria materiilor dure animale - IMDA (sau industria osului, cum a
consacrat-o tradilia cercetării) ocupă un loc important în cadrul activitălilor curente de snbzistenlă sau în
sfera manifestărilor de ordin artistic/estetic ale diverselor comunităli preistorice. Ea ilustrează un domeniu
specific şi foarte expresiv al paleotehnologiei, punând la dispozi~ie date foarte valoroase, încă receptate sumar
şi snbexploatate în mediul de cercetare de la noi.
Acest gen particular de industrie cu potenlialnl său informalional este exemplificat în mod remarcabil
şi prin structura inventarului vestigiilor mobile descoperite în situ! de la Şenşa-"La Cărarea Morii" (cam.
Cingud, jud. Alba). În cele ce urmează ne propunem prezentarea unui lot important al materialelor arheologice
descoperite în inventarullocninlei L 1/1997. Este vorba de o sinteză a datelor asupra inventarulni artefactelor
realizate din os, elaborată conform reperelor metodologice actuale ale domeniului. Artefactele ne-au fost puse la
dispozilie pentru studiu în luna mai 1998 de către autorul cercetărilor de teren, dr. Marius-Mihai Ciută, căruia
îi exprimăm mnl~umirile noastre şi cu acest prilej. Ele se păstrează în colecliile Universitălii «1 Decembrie
1918», Alba Iulia, Facultatea de Istorie.
·
Primele noastre considera!ii generale consecutive analizei an fost publicate într-un raport (Beldiman 2001).
Cazul particular al vârfnlui pe metapod distal perforat a fost analizat într-o lucrare specială (Beldiman 2002a).
Autorul cercetărilor a elaborat un studiu privind inventarul mobil al L 1/1997, în care sunt prezentate sumar şi
artefactele din MDA. Cu acest prilej an fost inserate în categoria artefactelor un fragment de corp costa! şi două
oase lungi fragmentare (ulna), acestea din urmă asimilate "străpungătoarelor" (Ciută 2000, p. 85-86, fig. 9/6 şi
10/1-2); aceeaşi sitnalie se regăseşte în recenta monografie rezervată celor mai vechi manifestări ale neoliticului
din spap.ul intracarpatic transilvănean (Ciută 2005, p. 97-99, pl. XIV/9 şi XV/1-2). După examinarea cu mijloace
optice, autorul principal nu a constatat, pe snprafelele acestor elemente scheletice, prezen1a urmelor de interventie
tehnică; în consecinlă, facem aici rectificarea necesară, excluzând din repertoriul inWal piesele respective.
Lotul studiat se înscrie printre cele mai timpurii data bile în neolitic (cultura Precriş, faza II; faza timpurie a
complexului Starcevo-Criş = Slarcevo-Criş IC-IIA); nivelul căruia îi aparline L 1 a fost datat recent: GrN-28114:
7070+/-60 BP; 6000-5880 BC (63,2%); 5860-5840 BC (5,0%)- calibrare 1 sigma (Ciută 2005; Lazarovici 2005;
Beldiman 1999; Beldiman 2001; Beldiman 2002a; Biagi. Shennan, Spataro 2005), având avantajul recuperării
complete dintr-un complex închis, bine reperat stratigrafic şi studiat exhaustiv. Este vorba de un efectiv total de
15 piese (N total = 15). Ne referim aici la piesele disponibile pentru studiu provenind din campaniile derulate
până în anul 1997. Examinarea materialului faunistic (diagnoza arheozoologică se datorează dr. Georgeta El
Susi- El Susi 2000). încă nerealizată de noi, ar putea rezerva surpriza identificării altor piese apartinând IMDA
(eboşe, materii prime în fazele inip.ale ale aplicării «lanlnlni operator», fragmente de piese etc.). care se vor
· Univc!rsilalea Cn!şlină «Dimilrin C:anlnmin), Hlcullalc!a de Istorie, Bucureşti.
.. l 1niversilalea «1 Dc!u!mbric 1~111h), I·lH:ullalna de! Istoric!, Alba Iulia.

··· Universitatea «Lucian Blaga)), Facultatea de Istorie

şi

Patrimoniu «Nicolae Lupw), Sibiu.

Revista BistriJei, XX, 2006, pp. 21-49
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insera într-o eventuală lucrare viitoare. În cuprinsul studiului este aplicată clasificarea tipa logică şi metodologia
analizei elaborate recent şi incluse în lucrarea de doctorat a autorului principal- Beldiman 1999.
Il. Repertoriul redă totalitatea parametrilor cnantificabili ai artefactelor în cuprinsul tmei fişe-tip cu
următoarele repere: indicativul piesei; codul tipologie; locul de păstrare; trimiterea la materialul grafic (desene,
fato) -Fig.; 1. sursele datelor folosite; 2. contextul descoperirii: an, seqiune, complex, carou, adâncime,
nivel; 3. starea de conservare: piesă întreagă; piesă fragmentară (se păstrează minimum 1/2 a lungimii piesei
finite); fragment (se păstrează mai pu!in de 1/2 din lungimea piesei finite); momentul producerii fractmii
(fracturilor) - în vechime sau recent: descrierea alterărilor specifice ale snprafe!elor, datorate agen!ilor
taphonomici; 4. precizarea categoriei de materie primă: specia de provenien!ă şi suportul anatomic (partea
scheletică), respectiv identificarea specifică şi anatomică; 5. descrierea morfologiei piesei pe diverse sectoare:
extremitatea proximală/partea proximală (5.1.); partea mezială (5.2.); pmtea distală/extremitatea distală (5.3.);
se au în vedere contururile marginilor şi dispozi!ia lor fa!ă de axul principal al piesei; raportul dintre ele,
morfologia seqiunilor; amenajările specifice (partea activă, perfora!ii etc.); pentru precizia descrierii, s-a adoptat
terminologia morfologiei anatomice: fa!ă laterală/mediană/posterioară/anterioară. În cazul cornului de cerb, se
disting axul şi razele, numerotate de la 1 la n, începând de la bază; 6. precizarea parametrilor dimensionali
(morfometria) generali şi ai diferitelor păr!i (6.1.): lungimea totală ini!ială reconstituită (cifre italice)/lungimea
păstrată; dimensiunile extremită!ii proximale, ale păr!ii meziale, ale păJ·!ii/extremită!ii distale (lă!ime/grosime;
cifre italice pentru valorile ini!iale reconstituite şi cifre normale pentru valorile actuale, măsnrabile pe piesă).
În cazul vârfmilor (IA) şi al neteziloarelor (I B) se introduc parametrii morfometrici specifici ai păr!ii active,
precum: LPA (lungimea păr!ii active); SOP (suprafa!a oblică principală); SOS (suprafata oblică secundară); CD
(calibru distal = diametru! PD a vârfurilor la 10 mm de ED) (6.2.-6.3.); 7. studiul tehnic include precizarea şi
descrierea mmelor specifice primei etape de fabricare: procedeele şi opera!iile de debitaj (7.1.), respectiv de
prelevare a unui segment/fragment de materie primă şi de realizare a formei brute. Prin segment se în!elege o
parte a piesei anatomice păstrând sec!innea întreagă. Fragmentul reprezintă o parte a piesei anatomice păstrând
par!ial seqiunea naturală- fig. 10; etapa a dona de fabricare r}asonarea) (7.2.) include procedeele şi opera!iile
de realizare a detaliilor (atributelor) morfo-tehnice specifice: ale păr!ii active; cele servind la fixarea în suport
sau pe o fibră: îngustarea păr!ii proximale, perfora!ii, şăn!niri, stria!ii, crestături etc.; realizm·ea decorului;
descrierea şi analiza urmelor de utilizare (7.3.), includ localizarea pe piesă şi definirea acestora, ca şi precizarea
ipotetică a opera!iei sau a opera!iilor care le-an generat, precizarea funqionalită!ii piesei (Beldiman 1999).
IA7 a

SES 1

UAB

Fig. 1/1; 2/1-2; 7 A, C.
1. Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 85, fig. 9/3.
2. 1997 CII-CII bis -1,70-1,90 m Locuinta 1 (pe patul de pietre).
3. Piesă întreagă.
4. Fragment de metapod (semimetapod) distal epifizat de ovicaprine- exemplar adult (peste 2 ani).
5.1. PP/EP: margini uşor concave convergente, seqiune convex-concavă (anatomice şi de debitaj),

extremitate anatomică nemodificată (condil epifizar).
5.2. PM: margini rectilinii convergente, sec!inne convex-concavă (anatomice şi de debitaj/fasonare).
5.3. PD/ED: margini rectilinii convergente, seqinn convex-concave şi poligonale (anatomice şi de debitaj/
fasonare ).
6.1. Generală: L tol. 79,5; EP 15/10,5; PM 9/4,5; LPA 22; CD 4/3.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment de metapod (semimetapod distal) prin PD/D, aplicată în spa!inl
dintre cei doi condili şi de-a lungul şan!ului de coalescen!ă; snprafa!a neregulată a FI şi marginile cu aceeaşi
morfologie indică în mod indubitabil aplicarea acestui procedeu tehnic.
7.2. Fasonarea: regularizarea FI pe PM şi PD, ca şi amenajarea PA s-a realizat prin Ao şi At, determinând
fa!etarea PD. Pe suprafa!a acesteia se observă serii de striuri paralele fine, dispuse oblic şi transversal.
7.3. Urme de utilizare: tocirea/lnstruirea PA se datorează folosirii piesei în contact cu un material flexibil,
moale, cum este, spre exemplu, pielea; vârfnrile de acest tip serveau probabil ca perforatoare/străpungăloare în
coaserea/asamblarea bucă!ilor de piele.
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IA7 a

SES 2

UAB
Fig. 1/2; 2/4-5.
1. Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 85, fig. 9/4.
2, 4: vezi srrpra, piesa SES 1.
3. Piesă fragmentară -lipseşte ED, fracturată în vechime (foarte probabil în timpul utilizării).
5.1. - 5.3.: vezi supra, piesa SES 1. FI are aspect regulat, datorat aplicării unui alt procedeu de debitaj,
respectiv şăn!uirea axială bilaterală. Pe FI/MS a PP se observă mici por!iuni ale şan!ului de tăiere respectiv.
urmând traiectul şan!ului de coalescen!ă.
6.1. Generală: L tot. 84/80; EP 16/11; PM 10/5; LPA 21/17; CD 7/3.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment diafizar de metapod (semimetapod distal) prin Şa şi PD/D; urmele
opera!iei se conservă sub forma unei mici pofliuni (L = 11 mm) a şan!ului respectiv, observabilă pe FI/MS a PP.
7.2. Fasonarea: regularizarea FI şi amenajarea PA prin At!Ao; opera!ia a determinat aspectul fa!etat al PD.
Serii de striuri specifice, bine marcate, scmte, în fascicule paralele se observă pe FS şi FI a PD.
7.3. Urme de utilizare: tocirea/lustruirea fină a PA- vezi şi supra, piesa SES 1.
SES 3

IA7 a

UAB
Fig. 1/3; 2/3.
1. Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 85, fig. 9/2.
2. Vezi supra, piesa SES 1.
3. Piesă tehnică fragmentară (neterminată, rebut)- se păstrează cea 1/2 proximală, fracturată în vechime
la nivelul PM
4. Vezi supra, piesa SES 1.
5.1. - 5.2.: vezi supra, piesa SES 1. Piesa a fost fractmată transversal (probabil accidental) la nivelul PM,
în timpul debitajului.
5.3. PD/ED: parametri neprecizabili.
6.1. Generală: L 49; EP 17/11; PM 10/8.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment de metapod prin PD/D (vezi şi srrpra, piesa SES 1). La finalul
opera!iei, piesa a fost fracturată accidental la nivelul PM, fapt ce a determinat abandonarea ei ca neutilizabilă.
Inten!ia de ob!inere a unui vârf de lip I A7 a este în afara oricăror dubii.
SES4

IA7 a

UAB
Fig. 1/4.
1. Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 85, fig. 9/1.
2.- 4. Vezi supra, piesele SES 1 şi SES 3. Piesa reprezintă un rest de prelucrare prin PD/despicare- fragment
al epifizei distale a unui metapod, păstrând cea 1/2 a unuia dintre condili.
5. Morfologia anatomică a piesei nu a fost modificată.
6.1. Generală: L 26; lă!. max. 10; gros. 6.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment distal de metapod (semimetapod) prin PD/D, în vederea ob!inerii
probabile a unui vârf de tip 1A7 a. Aplicarea acestei opera!ii a dus la detaşarea (probabil accidentală a cea 1/2
a unui condil epifizar (deşeu, rest de prelucrare).
SES 5

IAB

UAB
Fig. 1/5: 3/1-5.
1. Beldiman 2001; Beldiman 2002a; Ciută 2000, p. 62-63, 85, fig. 9/5.
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2. Vezi supra, piesa SES 1.
3. Piesă fragmentară -lipseşte ED, fracturată recent.

4. Fragment de metapod (semimetapod) de ovicaprine.
5.1. PP/EP: MS concavă (anatomică). MD convexă (anatomică şi de fasonare), extremitate convexă
asimetrică, seqiune rectangulară (de fasonare). Perfora~ie bilaterală ovală neregulată în plan şi bitronconică
neregulată în profil, plasată uşor excentric spre MD. Fe~ele sunt plane paralele (de fasonare).
5.2. PM: MS concavă (anatomică), MD sinuoasă (de debitaj), seqiune rectangulară cu o margine convevă
(anatomică) şi cea opusă concavă (anatomică şi de debitaj/fasonare). Fe~ele sunt plane paralele (de fasonare).
5.3. PD!ED: vezi supra, 5.2. PA este poligonală (fa~etată) şi ovală prin fasonare.
6.1. Generală: L tot. 63/61,5; EP 10/3; PM 4/3; LPA 17/15,5; CD 3/2,5.
6.2. Perforaţia: diam. ext. 4/3; diam. int. 2,5-2; dist. perfora~ie- EP 6.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment de metapod (semimetapod) prin PD/D, prin abraziune în suprafa~ă
sau prin şăn~uire axială; urmele opera~iei au fost eliminate prin fasonare.
7.2.1. Fasonarea: a afectat aproape întreaga piesă, exceptând MS, rămasă de aspect anatomic, fiind realizată
prin Ao/At. Fe~ele au dobândit un aspect plan (lis); pe acestea se observă serii de striuri transversale şi oblice,
bine marcate. PA are un aspect fa~etat. În mod superficial a fost regularizat şi aspectul MD pe întreaga sa
lungime.
7.2.2. Perforarea: realizată unilateral de pe FS, probabil prin presiune şi prin rotalie alternativă incompletă,
ceea ce a determinat aspectul neregulat al conturului ei.
7.3. Urme de utilizare: tocirea/lustruirea PA, urmare a contactului dinamic cu un material flexibil/moale
(piele). La nivelul perfora~iei se observă urme superficiale de uzură (tocirea/lustruirea marginii dinspre EP, ca
urmare a frecării fibrei care servea la asamblarea bucălilor de piele). Piesa reprezintă un tip mai pu~in întâlnit
(practic singurul cunoscut până în prezent de autorul acestei lucrări), combinând aspectele morfo-tehnice
ale unui vârf de tip 1A7 a şi ale unui ac (amenajarea proximală a dispozitivului de ataşare a fibrei- perforapa
proximală). Rolul ei func~ional de ac este cel mai probabil.

IAlO

SES6
UAB

Fig. 1/6; 2/6.
1. Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 86, fig. 10/4.
2. Vezi supra, piesa SES 1.
3. Piesă fragmentară -lipseşte ED, fracturată în vechime.
4. Ulna probabil de bovine- segment proxima! (fără epifiza proximală- tuberozitatea olecraniului).
5.1. - 5.2. PP/El~ PM: margini şi seqiune de morfologie anatomică, extremitate oblică, de contur sinuos
(de debitaj).
5.3. PD/ED: margini rectilinii convergente, secliune faletată (de fasonare).
6.1. Generală: L tot. 130/125; EP 42/20; PM 20120: LPA cea J0/25; CD 7,5/4,5.
7.1. Dehilajul: prelevare segmentului proxima! al osului prin PD/despicare transversală. Înlăturarea epifizei
proximale (respectiv, a părlii convexe a tuberozită~ii olecraniului) s-a realizat prin PD transversală; urme de
impact se observă la nivelul EP pe ambele fele, sub forma unor adâncituri ovale.
7.2. Fasonarea: regularizarea sumară a EP prin Ao/At. Amenajarea PA prin acelaşi procedeu tehnic,
determinând faletarea PD, pe a cărei suprafală se observă serii de striuri oblice specifice, foarte bine marcate.
7.3. Urme de utilizare: fracturarea ED a survenit probabil în timpul folosirii; PA nu conservă urme de
tocire/lustruire. Piesa se folosea probabil ca perforator de mari dimensiuni (pentru materiale moi/flexibile =
piele).
SES 7
UAB

Fig. 1/7; 4/1-3.
1. Beldiman 2001;

1 Bl

Ciută

2000, p. 62-63, 86, fig. 10/5.
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2. Vezi supra, piesa SES 1.
3. Piesă întreagă.
4. Fragment diafizar de os lung de erbivore mari (probabil femur/humerus de bovine).
5.1. PP/EP: MS convexă (de fasonare), MD concavă (de debitaj), extremitatea convexă asimetrică (de
fasonare), secliune trapezoidală ne regulată (anatomică/de debitaj/fasonare ).
5.2. PM:, margini convexe divergente (de debitaj/fasonare), seqiune convex-plană (anatomică şi de
fasonare).
5.3. PDIED: margini rectilinii divergente (de fasonare). seqiune biconvexă asimetrică (anatomică şi de
fasonare). PA (vârf oblic) dublu/bilateral, mai amplu pe FI, ED convexă simetrică.
6.1. Generală: L tot. 92; EP 10/6; PM 36/10; ED 39.
6.2.1. SOP (FI): L 11.
6.2.2. SOS (FS): L 6.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment diafizar de os lung probabil prin PD/D/fractmare transversală.
7.2.1. Fasonarea: regularizarea FI, a EP şi panial a marginilor (pe PM/PD) prin Ao/At.
7.2.2. Amenajarea PA: s-a realizat bilateral prin At/Ao (mai amplu pe FI); urmele specifice opera1iei au fost
eliminate pe FI prin folosire.
7.3. Fixarea în suport: îngustarea PP ar putea fi indiciul fixării axiale a piesei într-un mâner de lemn; tipul
fixării: axiaV direct/ pozitiv.
7.4. Urme de utilizare: serii de striuri fine axiale şi oblice, rotunjirea ED, ca şi mici desprinderi aşchiale
(retuşe de uzură), localizate discontinuu tot la ED indică folosirea piesei ca gratoar, prin mişcări axiale şi oblice,
probabil cu o singură cmsă activă, specifice cnră1irii pieilor de grăsime cu adaos de abraziv (nisip fin?).

SES 8
UAB

J B1

Fig. 1/8; 4/6.
Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 86, fig. 10/3.
Vezi supra, piesa SES 1.

1.
2.
3.
4.

Piesă tehnică întreagă (neterminată).

Vezi supra, piesa SES 7.
5.1.- 5.2. PP/EP, PM: MS convexă/concavă neregulată, MD rectilinie, extremitate convexă oblică neregulată
(de debitaj), sec1iune rectangulară neregulată (anatomică/de debitaj/fasonare).
5.3. PD/ED: margini sinuoase (de debitaj), sec1iune rectangulară neregulată (anatomică/de debitaj/fasonare);
ED convexă, de contur sinuos (de debitaj). FS este anatomică (suprafa1ă convexă), iar FI plană (de fasonare prin
Ao/At).
6.1. Generală: L tot. 93; EP 18/9; PM 28/9; ED 31/7.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment diafizar de os lung probabil prin PD/despicare/fracturare
transversală.

7.2. Fasonarca: regularizarea marginilor şi a extremită1ilor prin PD/RTi; opera1ia a determinat morfologia
sinuoasă a păr1ilor respective ale piesei. Regularizarea FI prin Ao/At (dobândind astfel un aspect plan); serii de
strinri bine marcate, orientate transversal şi oblic, se observă pe FI. Piesa a fost abandonată în această fază a
fasonării (urma regularizarea marginilor şi a extremită1ilor, ca şi amenajarea PA prin At/Ao). AstfeL urma foarte
probabil oblinerea unui netezitor de tipI B1.

SES 9-11
UAB

1 FlO

Fig. 1/9-11.
1. Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 85, fig. 9/8-10.
2. Vezi supra, piesa SES 1.
3. Fragmente- se păstrează cea 1/3 mezială a pieselor; fracturarea pieselor s-a produs în vechime.
4. Fragmente (pere1i) de corpuri costale de bovine.
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5.1., 5.3. PP!EP, PDIED: parametri neprecizabili.
5.2. PM: margini rectilinii şi convexe divergente, seqhmi sub1iri biconvexe asimetrice şi una rectangulară
(SES 11) (de fasonare). Fragmente rneziale de lingmi-spatule, având profilul curb (anatomic).
6.1. Generală: L 44-54; lă1. rnin. 12-19: lă1. max. 13-44; gros. 2-4.
7.1. Deuilajul: prelevarea unui fragment (perete) de corp costa! probabil prin PD/D.
7.2. Fasonarea: integrală (SES 9 şi SES 11) şi afectând nmnai FI (SES 10- probabil abandonată înainte de
a fi terminată): aplicarea AVAo.
7.3. Urme de utilizare: probabila fracturare a pieselor în timpul folosirii (SES 9, SES 11).
SES 12

1 F10 b

UAB
Fig. 1/12; 4/5.
1. Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 85, fig. 9/7.
2. Vezi supra, piesa SES 1.
3. Fragment- se păstrează PP, fractnrată oblic în vechime.
4. Vezi supra, piesele SES 9-11.
5. Vezi supra, piesele SES 9-11. EP este convexă fa1etată, uşor asirnetrică spre ST (de fasonare); seqiunile

sunt convex-concave şi convex-plane (anatomice
6.1. Generală: L 48; EP 7/1,5; PM 12/2,5.
7.1.- 7.3.: vezi supra, piesele SES 9-11.

şi

de debitaj/fasonare).

IBll

SES 13

UAB
Fig. 1/13; 5/1-5.
1. Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 86, fig. 10/8.
2. Vezi supra, piesa SES 1.
3. Piesă fragrnentară- lipseşte MS/PD, fracturată în vechime.
4. Humerus de erbivor de talie mare (bovine).
5. Piesă de utilitate incertă - probabil netezitor, amenajată pe un fragment diafizar de humerus de mari
dimensiuni (cea 1/3 din diametru! anatomic); EP este sinuoasă/neregulată (de debitaj), marginile rectilinii

convergente (de fasonare). PD are aspect neregulat; MS a avut initial probabil un aspect convex neregulat (de
debitaj). Spre MS s-a amenajat, probabil prin Şa, o fantă de formă triunghiulară, deschisă spre ED, cu profilul
în V disimetric; morfologia ei aminteşte de şan1nrile corpurilor de seceri provenind din siturile de la RâmnicuVâlcea/Râureni şi Cârcea-"Viaduct", realizate, foarte probabil, prin acelaşi procedeu tehnic (Beldiman 1999;
Nica, Beldiman 1998). Partea ei ST s-a fracturat la un moment dat, piesa continuând însă a fi folosită; astfel, MD
a fantei respective (de contur convex- de fasonare/utilizare) a devenit MS a piesei. MD a piesei este convexă
neregulată (de debitaj). Marginile FI au fost regularizate prin Ao/At, dobândind un aspect plan.
6.1. Generală: L tot. 118; EP 53/10; PM 48/13; ED actuală 30/11.
6.2. Fanta: L 60; ad. 12; lă1. max. (la EP) cea 2 7.
7.1. Deuilajul: prelevarea unui fragment diafizar de os lung (humerus) prin PD/D axială/oblică. Probabila
regularizare a marginilor şi a extremită1ilor prin RT.
7.2.1. Fasonarea: regularizarea marginilor FI prin Ao/At.
7.2.2. Amenajarea fanlei: realizată prin Şa.
7.3. Urme de utilizare: pe pere1ii păstra1i ai fantei se observă serii de strinri de abraziune, scurte bine
marcate, orientate axial; pe porii unea simetrică a FI se observă aceleaşi urme de abraziune axială, pe o suprafa1ă
adâncită. Aceste indicii permit avansarea ipotezei func1ionale după care piesa în discu!ie putea servi ca unealtă
pentru netezirea/înmuierea fâşiilor de piele (a curelelor- asouplisseur), presărate eventual cu un abraziv (nisip
fin?). Piesa se fixa sub picior, iar fâşia de piele se aşeza în fantă, imprimându-i-se o mişcare de du-te/vino; prin
frecarea cu una din marginile fantei (cu adaos de abraziv), ea se netezea, se înmuia şi dobândea o grosime
uniformă. Este probabil că MS a fantei s-a fractnrat în timpul folosirii, sugerând aplicarea unei for1e destul de
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mari (absolut necesare derulării procedeului descris ipotetic mai sus). Piesa a continuat să fie folosită, astfel
explicându-se rotunjirea planului de fractură a MS.
VA3 a

SES 14

UAB
Fig. 1/14; 6/3-7; 7 B.
1. Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 86, fig. 10/7.
2. Vezi supra, piesa SES 1.
3. Piesă tehnică întreagă (rest de prelucrare, deşeu).
4. Metacarp distal neepifizat de bovine (Bas taurus/Bas primigenius) - exemplar cu vârsta de până la 2
ani.

5. Piesă tehnică (deşeu de prelucrare), reprezentată de partea distală neepifizată a unui metacarp de Bas,
păstrând morfologia anatomică. Şan1u1 de coalescen1ă a fost lărgit/adâncit prin aplicarea opera1iei de tăiere
prin metoda şăn1nirii axiale (burinaj axial); pe FA se păstrează o por1iune a acestui şanl, lungă de 30 mm şi
având profilul specific în U cu partea inferioară orizontală. Opera1ia următoare (ale cărei urme suprapun pe
cele de Şa), aplicată în cadrul "lan1ului operator" al debitajului rnetapodiilor de bovine a constituit-o tăierea
transversală (cu ajutorul unor lame litice) pe sectoare succesive contigui, lungi de cea 35-40 mm. Şan1urile
de tăiere au profilul specific în V simetric; pe pere1ii lor, ca şi în zona imediat apropiată de pe fe1ele osului se
observă striuri paralele de tăiere şi reziduale- rateuri de centrare a lamei. Pe FP şan1ul a afectat complet 1esutul
compact (adâncimea: 4 mm), iar pe FIJFM şi pe FA, adâncimea şan1urilor este de 2 mm, neatingând spongiasa.
Morfologia neregulată a planului de fractură se datorează detaşării prin PD/ fracturare/flexiune
6.1. Generală: L tot. 45; ED 69/37; diam. la nivelul planului de detaşare 53/30.
6.2.1. Şantul axial: L păstrată 30; lă1. 6; ad. 1.
6.2.2. Şanţurile de tăiere lransversală: L 35-40; lă1. 2-3; ad. 2-4.
7.1.1. Debitajul: despicarea axială a unui metacarp prin Şa aplicată de-a lungul şan1ului de coalescen1ă.
7.1.2. Detaşarea PD: realizată prin tăiere transversală cu ajutoml unor unelte litice (de tipullamelor).
Detaşarea păr1ii respective prin PD/fracturare/flexiune. Cele două păr·1i diafizare ale metacarpului respectiv
puteau servi la ob1inerea lingurilor-spatule, a dălti1elor, a netezitoarelor etc.
SES 15

VA2 a

UAB

Fig. 1/15; 6/1-2; 7 B.
1. Beldiman 2001; Ciută 2000, p. 62-63, 86, fig. 10/6.
2. Ve.zi supra, piesa SES 1.
3. Piesă fragmentară- se păstrează cea 1/2 proximală, fracturată în vechime, în vederea extragerii probabile

a măduvei.
4. Metapod DR de cerb (Cenms elaplllls)- exemplar matur.
5. Metapod proximal de cerb, fracturat oblic la nivelul păr1ii meziale (epifizei); în jurul EP (mai ales pe
FP şi FM) prezintă numeroase urme superficiale grupate, suprapuse, de tăiere transversală, rezultate în urma
depesării/tăierii tendoanelor şi a jupuirii. Aceste urme sunt un indiciu al aplicăr·ii unei proceduri organizate
(standard sau sistematică) de tranşare a vânatului. După detaşarea metapodulni respectiv a urmat fracturarea
lui la nivelul epifizei pentru extragerea măduvei. Metapodnl proximal astfel rezultat putea servi ca materie
primă pentru fabricarea unor artefacte.
6.1. Generală: L 145; EP 50/47; PM (epifiza) 32/27.
6.2. Urmele de tăiere: L 20-25; lă1. 0,5- 1; ad. 0,5.
III. Materii prime. Sub rapmtul materiilor prime, piesele ilustrează prezen1a, în propor1U diferite, a unei
singure mari categorii: oasele lungi şi plate provenind de la mamifere domestice (în ordinea reprezentării cantitative:
metapodii- 6; corpuri costale- 4; oase lungi nedeterminabile- 2; melacarp, ulna, humerus- 1). Speciile prezente
sunt: hovinele- 9 piese; ovicaprinele- 5 piese; cerbul- o piesă. Predomină, aşadar, speciile domestice, aceasta fiind,
de altfel, o caracteristică de bază a IMDA neolitice timpurii (tabelul nr. 1; histograma nr. 2).
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IV. Structura tipologică generală a lotului analizat include: 2 categorii (I: Unelte; V: Diverse), 4 grupe (IA:
Vârfuri; I B: Netezitoare; I F: Linguri-spatule: V A: Piese tehnice) şi 9 tipuri.
Cel mai bine reprezentată este categoria uneltelor (I); aceasta include 13 piese, dintre care 6 sunt diverse
tipuri de vârfuri; un lot modest (7 piese) este format de netezitoare şi linguri-spatule. Piesele tehnice sunt
atestate prin efective mici (2 piese). În acest context se subliniază importanla particulară a reprezentării
dominante a unor tipuri de unelte, precum vârfurile şi netezitoarele de tip 1 A şi 1 B, lingurile-spatule de tip 1
F, ca şi prezenla unor tipuri rare: 1AB, 1Al Oşi 1Bll. Datele relative la structura tipologică a lotului sunt redate
sintetic în tabelul nr. 2 şi histograma nr. 1.
IV.l. Vârfurile sunt dominate cantitativ de cele realizate pe metapodii de ovicaprine prin despicare şi
şlefuire (abraziune multidireqională) (fig. 1-3). Cele mai multe aparlin unor tipuri/subtipuri comune IMDA
preistorice, începând cu epoca neolitică - 1A7. Lotul de la Şeuşa include şi un tip de vârf nou, unicat, atestat
aici pentru prima dată în preistoria României: este vorba de un vârf de tip 1AB (pe semimetapod de ovicaprine
cu perforalie proximală). A se vedea în acest sens studiul de caz de mai jos. Din punct de vedere funclional,
el avea rolul combinat de perforator şi ac (fig. 7 A, C). Trebuie menlionată şi raritatea în neoliticul timpuriu
a vârfurilor masive pe u1na de bovine (1 Al 0), tip reprezentat, de asemenea, în lotul neolitic timpuriu de la
Şeuşa (fig. 1/6: 2/6), utilizat, probabil ca perforator pentru piei groase de bovine sau ca unealtă de împletit fibre
vegetale groase.
IV.l.l. Considerăm utilă inserarea aici a unui studiu de caz detaliat referitor la vârful pe semimelapod
distal perforat (Beldiman 2002a). Unelte de mare diversitate, conferită atât de materiile prime utiliza le (os,
corn, dinli). morfologie, morfometrie, schemele operatorii de fabricare, cât şi de funqionalitatea multiplă
(perforat, cusut, 1esut, împletit, fasonat vasele ceramice - incizarea motivisticii, prelucrat pământul, debitat
materialele litice, pescuit - cârlige etc.), vârfurile constituie grupa tipologică având frecven1a cea mai mare
în cadrul industriei preistorice a materiilor dure animale. Ele au apărut în inventarul aşezărilor paleolilicului
superior (cultura aurignaciană) şi nu au dispărut din uzul curent până as lăzi. O creştere semnificativă a ponderii
vârfurilor se constată începând cu epoca neolitică, datorită apariliei unor ocupalii noi şi existenlei posibilitălii
de procurare facilă şi continuă a materiei prime predilecte- oasele speciilor domestice (Camps-Fabrer 1990a:
Camps-Fabrer 1993, p. 152, 161, 167). Caietul III al Fişelor tipologice ale industriei preistorice a osului, rezervat
\lâJfurilor (unelte şi arme) înregistrează un număr de 19 tipuri. realizate din os şi din corn de cervide. \'ârfmile
pe metapodii întregi sau semimetapodii analizate aparlin unui număr de trei tipuri (fişele m. 6, 8-9); fişa nr.
9 este rezervată vâJfurilor pe metapodii prelucrate prin abraziune (Camps-Fabrer, Ramseyer, Stordeur 1990;
Camps-Fabrer 1990a; Camps-Fabrer 1990b; Camps-Fabrer 1990c). În lucrarea menlionată (Caietul III al Fişelor
tipologice) nu figurează vârful pe metapod cu perforalie proximală. Într-o altă lucrare am identificat însă un
exemplar de vârf perforat proxima! aparlinând paleoliticului superior- cultura magdaleniană (Isturitz, Franla
- Piel-Desruisseaux 1986, p. 206, fig. 212/3).
Pentru IMDA din România dalabilă din paleoliticul superior şi până în neoliticul timpuriu (cultura Vinca,
faza A) s-a putut stabili recent existen1a unui efectiv de 406 piese, repartizate în 20 de tipuri (Beldiman 1999,
p. 74-113; Beldiman 2002a).
În contextul general al IMDA, melapodiile (metacarp, metatars) erbivorelor domestice şi sălbatice bicopitate
(bovine, ovicaprine, cervide -ren, cerb, căprior) ocupă un loc particular. Caracteristicile lor marfa-anatomice
le fac materia primă optimă pentru realizarea vârfurilor; metapodiile II şi IV sunt sudate într-un singur os a
cărui structură bipartită este marcată de existenla şan!ului longitudinal diafizar (şan! de coalescenlă), zonă de
minimă rezisten!ă a osului, care facilitează executarea debitajului prin diverse procedee (Bolomey, MarinescuBîlcu 1988, p. 331-332). În IMDA preistorică din România, vârfnrile pe metapodii includ un efectiv studiat de
133 piese (cea 33%) şi aparlin unui număr de cinci tipuri (1 AS- 1 A9)- histograma nr. 3 (Beldiman 1999, p.
85-86; Beldiman 2002a).
Până în prezent nu dispunem de un studiu de sinteză detaliat dedicat vârfurilor din materii dure animale
descoperite în siturile preistorice din România. În acest context, continuând preocupările de valorificare
exhaustivă a unor artefacte din MDA preistorice, lucrarea de fală oferă posibilitatea sintetizării unor considera!ii
asupra unui tip particular de vârf realizat pe metapod de ovicaprine, singurul cunoscut până în prezent în
neoliticul timpuriu din România. Este vorba de un vârf realizat pe metapod distal, prevăzut cu perforaţie
proximală funcţională (tipul 1AB).
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Piesa a fost descoperită cu ocazia cercetărilor din 1997 în CII-CII bis -1,70-1,90 m Locuin~a 1 (pe patul
de pietre). Ea a fost descrisă în studiul preliminar (Beldiman 2000) şi semnalată drept ac (cu desen) de Marius-Mihai
Ciută (Ciută 2000, p. 62, 85, fig. 9/5).
Artefactul se păstrează în stare fragmentară, lipsind extremitatea distală, fractnrată recent (fig. 1/5; 3/1-5 ).
Materia primă din care a fost confec~ionat este un fragment distal de metapod (semimetapod) de ovicaprine,
exemplar adull. Fe~ele sun plane paralele, rezultat al aplicării procedeului de debitaj prin uzură - abraziune
axială şi oblică; la partea proximală, marginea stângă este concavă-convexă (de morfologie anatomică şi
de fasonare), iar marginea dreaptă rectilinie şi convexă sinuoasă (anatomică şi de fasonare); seqiunea este
rectangulară: la partea mezială, marginile sunt paralele, neafectate de fasonare (suprafele anatomice); sec~iunea
este convex-concavă; extremitatea proximală este convexă asimetrică (de fasonare). Perfora~ie unilaterală
ovală neregulată în plan şi tronconică în profil, cu pere1ii neregula1i. plasată uşor excentric spre marginea
dreaptă. Fe~ele sunt plane paralele (de fasonare ). Partea distală are marginile rectilinii convergente şi seqiunea
poligonală asimetrică şi ovală (de fasonare). Morfometria piesei este redată în tabelul nr. 3.
Referindu-ne la fabricare (fig. 7 A), etapa debitajului a inclus prelevarea unui fragment de metapod
(semimetapod distal) foarte probabil prin aplicarea unei metode sofisticate şi de mare precizie: este vorba de
abraziunea în suprafa1ă, aplicată pe fe~ele anatomice anterioară (cranială) şi posterioară (caudală). Metoda
urmăreşte reducerea grosimii elementului scheletic prin abraziune aplicată succesiv pe ambele fe1e până la
atingerea cavită1ii medulare şi desprinderea celor două oase care formează metapodul. Este, astfel, posibilă
ob1inerea a două perechi de semimetapodii, pe care se amenajau patru vârfuri - două proximale şi două
distale. Pentru detalii asupra metodei debitajului prin uzură/abraziune în suprafa1ă vezi Poplin 1974; Stordeur
1978; Murray 1979; Sidera 1989, p. 32-40; Camps-Fabrer 1990c; Averbouh, Provenzano 1999, p. 14-15.
Urmele specifice ale acestei opera~ii s-au păstrat pe cele două fe1e tehnice ale piesei, care sunt paralele şi au
un aspect plan (lis). h1 cadrului lotului de la SES, aplicarea metodei debitajului prin abraziune în suprafa1ă
pentru obţinerea vârfnrilor pe metapodii de ovicaprine este ilustrată numai de piesa SES 5. Alte patru piese
documentează însă aplicarea procedeului despicării metapodiilor prin percu~ie directă sau indirectă.
Fasonarea a afectat partea distală, par1ial marginile şi extremitatea proximală, fiind realizată prin abraziune
transversală şi oblică. Marginea stângă a păstrat aspectul anatomic; în mod superficial a fost regularizat şi
aspectul marginii drepte, pe întreaga sa lungime. Pe toate aceste păJ·1i se observă serii de slrinri transversale şi
oblice, bine marcate. Partea activă are un aspect fa~etat marcat.
Amenajarea dispozitivului de reten1ie a firului s-a făcut la partea proximală prin perforarea unilaterală,
executată de pe fa~a superioară, fiind practicată în1esutul spongios al epifizei distale; din această cauză, profilul
său este tronconic. Opera~ia s-a realizat probabil prin rota1ia alternativă incompletă a unui vârf litic, ceea ce a
determinat aspectul neregulat al conturului ei.
Urmele de utilizare constau în tocirea şi Instruirea fină a păJ·1ii active, respectiv a unei por1iuni de circa
20 mm de la extremitatea distală, ca şi a păr1ii proximale pe ambele fe~e, urmare a contactului dinamic cu
un material flexibil/moale (piele sau 1esături . . , material textil) (fig. 3/1-2). La nivelul perforaliei se observă
urme superficiale de nznră, respectiv dislocarea unor mici porFuni ale spongiosei şi tocirea/lustruirea marginii
dinspre extremitatea proximală, ca urmare a frecării fibrei care servea la asamblarea bucă~ilor de piele sau de
material textil (fig. 3/3-5). Faptul că partea proximală are seqiunea plată dreptunghiulară permitea, în mod
teoretic, trecerea prin perfora1ii cu diametru! maxim de cea 10 mm. Este posibil ca bucă1ile de piele care se
asamblau să fi avut perfora~ii dispuse în şir, sub forma unor mici tăieturi, lungi de cea 10 mm, prin care vârful
putea fi trecut cu relativă uşurin1ă. În cazul1esăturilor sau împletitnrilor aceste impedimente nu există. Fibra
putea avea un diametru sau lă~ime de cea 2 mm.
Piesa reprezintă un tip mai pu~in întâlnit (practic singurul cunoscut până în prezent de autorii acestei
lucrări), combinând aspectele morfo-tehnice ale unui vârf pe semimetapod distal de ovicaprine (tipul nostru 1
A7 a) şi ale unui ac sau unealtă de 1esut (amenajarea proximală a dispozitivului de ataşare a fibrei- perforaUa
proximală). Considerăm că rolul lui funqional de ac sau unealtă de 1esut este cel mai probabil. Pentru
problematica acelor preistorice de cusut cf. recent Beldiman, Popuşoi 2001.
Structura inventarului L 1 oferă alte sugestii legate de ambian1a paleotehnologică, funqionalitatea predilectă
a artefactelor din materii dure animale şi practicarea domestică a unor meşteşuguri, precum: procesarea şi
asamblarea pieilor; asamblarea materialelor textile prin coasere; împletitul. Observăm, în acest sens, prezen1a
preponderentă a uneltelor pentru prelucrarea pieilor (vârfuri, netezitoare).
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IV. 2. Nelezitoarele (grupa tipologică I B) sunt realizate pe fragmente diafizare groase de oase lungi de
bovine (fig. 1/6-7, 13; 4/1-3); ele se regăsesc în lot printr-o piesă finită şi una în curs de prelucrare. Aceste piese
erau folosite probabil în procesarea pieilor, a lemnului şi în fasonarea ceramicii. Efectivul IMDA de la Şeuşa
deline, în cazul acestei grupe tipologice, o altă prioritate; este vorba de atestarea, fără analogii. deocamdată,
a unui tip nou de nelezilor (J B11 = pe fragment de os lung cu fantă) (fig. 1/1-13; 5/1-5); piesa era, probabil,
folosită pentru finisar·ea curelelor, ipoteză funclională formulată provizoriu.
IV. 3. Lingurile-spalule (grupa lipologică I F) sunt realizate pe fragmente de oase lungi de bovine (rnetapodii)
şi semi-corpuri costale (fig. 1/9-12; 4/4-5); ele apaf1in tipului I F10 (de formă trapezoidală cu partea proximală
având secliunea îngustă).
IV. 4. Două piese tehnice (grupa tipologică V A) reprezintă resturi de prelucrare şi materii prime, având o
importanlă majoră în reconstituirea «lanlului operator» al fabricării şi exemplificând elocvent, alături de piesele
SES 1-5, modul de debitaj al metapodiilor; acestea sunt, probabil, unele dintre cele mai timpurii exemple de
acest gen cunoscute până acum în spaliul românesc (fig. 1/14-15; 6/1-7); este vorba de un metapod neepifizat
de bovine cu urme de debitaj axial (şănluire) şi transversal (tăiere) (fig. 1/14; 6/3-7); el exernplifică în mod clar
etapele debitajului acestui gen de materie primă.
În acest sens, pe baza analizei suprapunerii mmelor specifice, putem propune reconstituirea etapelor «lanlului
operator» al debitajului metapodului de \ită (piesa SES 14); 1. şănluire axială (Şa) pe una din fele, cu ajutorul unui
burin sau al vârfului tmei aşchii; 2. şănluire axială (Şa) pe fala opusă; 3. tăierea transversală (TI) succesivă pe
sectoare distincte ale circumferinlei, cu ajutorul unei lame litice; detaşarea epifizei prin percuve diJ:ectă/despicare
(PD/D); lovitmi repetate au fost aplicate cu tm obiect masiv dm şi ascuvt (topor litic?) (fig. 7 B).
A doua piesă tehnică (SES 15) este un metapod proxima! de cerb prezentând urme de tăiere a ligamentelor
pe epifiză (fig. 1/15; 6/1-2) şi fracturi pe diafiză, realizate prin perculie directă; el a fost prelevat şi pregătit,
probabil, pentru a fi utilizat în procesul de fabricare a netezitoarelor sau lingurilor.
V. Morfornelria. Parametrii morfometrici (exprima li în mm) smtt reda li sintetic în tabelul nr. 4. Aici s-au inclus
atât lungimile pieselor finite, lungimile reconstituite pe baza detaliilor morfologice (exprimate în caractere
cursive), cât şi lungimile pieselor fragmentare sau a fragmentelor. Se remarcă faptul că. din punct de vedere
dimensional, grupele tipologice expresive aparlin vârfnrilor (!A) şi neteziloarelor (! B). Clasele de lungimi sunt
stabilite în mod convenlional: 1 = 0-50; II= 51-100; III= 101-150; IV= 151-200; V= 201-250. I-II sunt clase
mici, II-IV clase mijlocii, V şi următoarele clase mari. Pe aceste criterii, se observă atestarea exclusivă a pieselor
de clasă mică şi medie (Il şi III)- tabelul nr. 5. Totodată, trebuie făcută remarca după care corelalia criteriilor
materie primă/tip determină amploarea claselor de lungimi decelate. Efectivele reduse nu permit conturarea
unor concluzii mai consistente pe baze statistice.
VI. Fabricarea - Debitajul. Etapa debitajului înregistrează aplicarea unui număr de 5 procedee tehnice
distincte. Acestea sunt: percu1ia directă/despicarea (PD/D); şăn1uirea axială (Şa); retuşarea (RT); tăierea
transversală (TT); fracturarea prin flexiune (FFl). Se înregistrează aplicarea preponderentă a unor procedee
simple, precum perculia directă/despicarea; aceasta este atestată ca singurul procedeu de debitaj la care s-a
recurs în cazul a 10 piese. Pentru restul pieselor, percu1ia directă/despicarea se combină cu alte procedee, în
scheme de debitaj având complexitate variabilă: şăn1uirea axială; retuşarea; tăierea lransversală; fracturarea
prin flexiune. Astfel, aceste procedee se combină în suite de operalii cu două-patru componente (Şa + PD/D;
AS + PD/D; PD/D + RT; TT + PD/D + FFl; Şa + TT + PD/D + FFl); pentru fiecare dintre ele avem câte tm
caz. În sfera debitajului se înregistrează impactul folosirii uneltelor exclusiv litice (topor, cu1it. aşchii diverse,
burin, galeli sau lespezi pentru abraziunea în suprafală ele.). Spectacular şi ilustrativ pentru precizia aplicării
unui procedeu de debitaj elaborat este cazul piesei SES 14; pentru oblinerea unor baghete din semimetapodii
de vită s-a recurs succesiv la: şăn1uirea axială, tăierea transversală şi detaşarea epifizei prin perculie directă
repetată, aplicată probabil cu tăişul unei piese litice masive (topor?), care a generat urme specifice, suprapuse.
Datele disponibile arată prelucrarea indubitabilă în cadrul sitului a melapodiilor de vită. Datele relative la
etapa debitajului în cadrul lotului analizat sunt redate sintetic în tabelul nr. 6.
VII. Fabricarea - Fasonarea şi Fixarea în suport. Aplicarea procedeelor fasonării şi ale finisării urmărea
atât obY.nerea formei definitive a obiectului, cât şi amenajarea unor detalii morfo-tehno-funqionale specifice;
aici se includ: amenajarea dispozitivului care servea la fixarea firului (perforalii); finisarea suprafelelor sau a
perforaliilor (alezarea) etc. Datele relative la procedeele fasonării sunt sintetizate în tabelul nr. 6. Procedeele
fasonării/finisării identificate prin analiza urmelor specifice păstrate pe piesele analizate sunt în număr de 5:
abraziunea multidireclională (Am, 11 cazuri); perforarea unilaterală (Pfu); retuşarea inversă (RTi); şănluirea
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axială (Şa); presiunea (P). Observăm predominarea abrazi unii mnltidirec~ionale ca procedeu de bază al fasonării,
aplicat în cazul a 11 piese. La 9 dintre ele, abrazinnea este singurul procedeu de fasonare atestat. O piesă este
fasonată numai prin retuşare inversă (SES 8, netezitorul de tipI Bl). Combinarea a 2 procedee (Am+ Şa) este
înregistrată la piesa SES 13 (netezitorul de tipI B11). Schema de fasonare implicând aplicarea a 3 procedee (Am
+ Pfu + P) se întâlneşte numai la piesa SES 5 (vârful de tipI AB).
În ceea ce priveşte fixarea în suport, respectiv realizarea uneltelor compozite, prevăzute cu coadă, mâner
sau piesele prevăzute cu perfora~ii etc., remarcăm frecven~a lor redusă. Putem men~iona aici: vârful de tipI AB
(SES 5), care prezintă la partea proximală o perfora~ie transversală realizată unilateral pentru reten~ia firului
(transversală de tip negativ) care servea la asamblarea pieilor sau a materialelor textile; netezitorul de tip I Bl
(SES 7) care se fixa, probabil, într-un mâner de lemn în formulă axială distală de tip pozitiv.
VIII. Urme de utilizare. Context şi rol funcţional. Ocupaţii. Aspecte ale paleoeconomiei. Examinarea
sistematică a suprafe~elor cu ochiul liber, cu lupa şi în microscopie optică de mică putere a întregului lot de
piese de la SES a relevat prezen~a unică sau combinată a mai multor tipuri de urme de uzură, care, cu un grad
mai mare sau mai mic de probabilitate, sugerează func~ionalitatea pieselor respective.
Frecvente sunt urmele de tocire şi de lustru (Te, L), intense sau superficiale, constatate în 5 cazuri (3
vârfuri. un netezitor şi o lingură-spatulă) (fig. 2/1-5). Alte tipuri de urme de uzură decelate pe piesele studiate se
referă la utilizări specifice ale tipurilor respective, având frecven~ă redusă şi foarte redusă. Fracturile (generate
prin aplicarea unor for1e laterale, FL - un caz; survenite prin presiunea aplicată în timpul utilizării, FP - un
caz) afectează atât vârfurile, cât şi lingmile-spatule. Netezitoarele prilejuiesc observarea unor urme specifice,
generate în timpul folosirii lor în procesarea probabilă a pieilor: striurile de abraziune funqională (Af), dispuse
axial şi oblic (Sa, So) fa~ă de axul lung al pieselor (fig. 4/1-3; 5/1-5). Datele relative la urmele de utilizare
decelate pe piesele studiate sunt sintetizate în tabelul nr. 6.
Analiza urmelor de uzmă, ca şi compara~iile cu sitna~iile decelate prin studiile paletnologice detaliază
aspectele în conexiune cu ocnpa~iile documentate de artefacte le IMDA: pentru vârfuri: perforarea şi asamblarea
pieilor şi a materialelor textile (cusutul)- piesele de tipI A7, I AB; inventarul complexului L 1/1997 de la Şeuşa
a permis în premieră înregistrarea şi analiza unui tip de vârf de os non şi rar atestat în cadrul L\1DA preistorice
din România: vârful pe semimetapod distal perforat la partea proximală. Acest tip s-a ob~innt prin aplicarea
procedeului de debitaj al a brazi unii liniare, atestat pentru prima dată în cadrul unei culturi neolitice din această
parte a Europei, care permite ob~inerea vârfurilor pereche pe metapodii de erbivore mari şi mici (ovicaprine,
bovine, cervide). El atestă practicarea unor meşteşuguri domestice, precum ~esntnl sau asamblarea materialelor
textile sau a pieilor cu destina~ii diverse (veşminte, recipiente etc.). Vârfurile docnmentează, de asemenea,
împletitnl fibrelor vegetale şi animale - piesa de tip I AlO. Mentionăm, de asemenea: nelezilorul pentru
prelucrarea lemnului şi a pieilor (I Bl, I B11 ); o altă men1iune specială se cuvine pentru netezitorul realizat pe
fragment de os lung cu fantă, utilizat probabil pentru finisarea curelelor (SES 13). Utilizarea instrumentarului
domestic de tipnllingurilor-spalule stă în conexiune cu îngmgitarea alimentelor (rolul fnnc~ional "banal" de
linguri pentru mâncat) sau pentru cură~area făinii/a substan~elor colorante de pe râşni~ele de tip plat. Prelucrarea
materiilor prime dure de origine animală (oase lungi) viza fabricarea artefactelor diverse- vârfuri, netezitoare.
Piesele tehnice de os (eboşe şi resturi de debitaj) docnmentează, de o manieră clară, aplicarea unei scheme de
debitaj în vederea ob~inerii, prin Şa, TT şi PD/D, a unor eboşe din semimetapodii de vită.
Vârfurile domină cantitativ lotul, de la cele banale în cursul neo-eneoliticulni, realizate pe semimetapodii
de ovicaprine (de tipI A7), la cele fabricate după o schemă mai complicată, aplicată sistematic, combinând mai
multe procedee (tipul I AB). Remarcăm încă o dată prezen1a unui tip nou (I AB) şi raritatea altui tip în laturile
analizate până acmn şi apar~inând neoliticnlui timpuriu (I Al 0). Netezitoarele sunt, de asemenea, prezente cu
tipuri banale (I Bl) şi un tip nou (I B11).
În cazul artefactelor studiate, asocierea diverselor tipuri de piese din MDA ilustrează contextul curent
domestic al descoperirii in situ al acestora şi al utilizării lor: este vorba de contextul de fabricare, de utilizare şi
de stocare sau de abandon (context intra-sit).
Pentru lotul analizat lipsesc indiciile legate de contextele specifice de fabricare (arii de debitaj, "ateliere"
etc.), aceasta şi datorită lipsei datelor privind inventarul exact al complexului de provenien~ă. Unele piese
tehnice (materii prime în curs de prelucrare - SES 15, deşeuri - SES 14, eboşe - SES 8) sunt în măsură să
documenteze, de o manieră indubitabilă, prelucrarea MDA pe loc, în cadrul sitului respectiv. Astfel, ca şi
în multe alte situa1ii studiate, este de acceptat ipoteza după care fabricarea artefactelor din MDA se făcea în
contextul domestic şi nu ilustra practicarea unui meşteşug specializat. Fiind vorba de un sit ocupat permanent,
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gama tipo-funqională a lotului IMDA analizat este compatibilă cu specificul activită1ilor derulate îritr-nn astfel
de sit; astfel, vânătoarea şi creşterea animalelor (ovicaprine, bovine) şi prelucrarea produselor rezultate din
aceste ocupa1ii de bază par să aibă un reflex preponderent în seria artefactelor discutate de noi; prelucrarea
IMDA, a pieilor, a fibrelor de origine vegetală şi animală etc.
IX. Analogii. Dat fiind efectivul avut la dispozi1ie şi caracteristicile lor tipologice relevante în plan culturalcronologic, încadrarea culturală generală este adoptată după concluziile autorilor cercetărilor, care au stabilito, în general, pe baza analizei materialului ceramic din fiecare nivel. Pe baze strict tipologice, materialele
au fost atribuite culturii Precriş, faza II (faza timpurie a complexului Starcevo-Criş = Starcevo-Criş IC-IIA)
(Ciută 2005; Lazarovici 2005; Beldiman 1999; Beldiman 2001; Beldiman 2002a; Biagi, Shennan. Spataro
2005). Această încadrare cultural-cronologică este, în general, sus1inută şi de unele analogii cunoscute pentru
materialele analizate cu prilejul de fală. În ceea ce priveşte analogiile, nu ne-am propus, în condi1iile date ale
derulării analizei noastre, exploatarea exhaustivă a surselor publicate. Cu prilejul de fală trimitem la un număr
minim de analogii, piese studiate direct de noi sau regăsite în literatura avută la dispozi1ie.
Vârfurile pe segmente de metapodii de ovicaprine (! A7) sunt prezen1e curente în mediul culturii StarcevoCriş; cităm ca exemple piesele descoperite la; Cluj-NapocalGura Baciului, Ocna Sibiului-"Triguri", Le1, Zăuan,
Dubova-"Cuina Turcului", nivelul IV. Dumbrava, Trestiana, Basarabi, Cârcea-"Hanuri", Cârcea-,,Viaduct",
Cerişor-"Peştera de la Cauce", Miercurea Sibiului-"Petriş" etc. (Beldiman 1999 - cu bibliografia; Beldiman,
Sztancs 2005; Beldiman, Sztancs 2006a-b ). Pentru vârful de tip 1 AB, analogii se cunosc în mai multe dintre
culturile preneolitice şi neolitice timpurii din Orientul Apropiat şi Europa de Sud-Est. În general, ele sunt
încadrate din punct de vedere tipologie în categoria uneltelor de cusut şi 1esut (ol!tils passer). Între descoperirile
pe care le-am regăsit în bibliografia consultată men1ionăm pe cele de la: Armean, Combe Obscure, Lagorce,
Fran1a- Camps-Fabrer 1990c, p. 3, fig. 2/6; 5, fig. 3/5; Cuiry-les-Chaudardes, Fran1a- Sidera 1989, p. 32-40, pl.
5/6-8; pl. 8/1-6; Sidera 2000, p. 118, fig. 7/13; El Wad, Israel- Campana 1989, p. 51, 75-76, 131-132, fig. 53-55;
Endr6d, Ungaria- Makkay 1990, p. 36-37, fig. 10/8, 13; fig. 11/1-3: Ganj Dareh, Iran- Stordeur 1993, p. 253,
284, fig. 7/1-2; Istmitz, Fran1a- Piel-Desruisseaux 1986, p. 206, fig. 212/3; Karanovo, Bulgaria- Hiller, Nikolov
1997, p. 157, 160, pl. 75-77, 79/6; Khirokitia, Cipru- Stordeur 1985, p. 18, fig. 6/1-3; Knjepiste, IugoslaviaStankovic 1986, p. 452, fig. 5/2; Mallaha, Israel- Stordeur 1988, p. 12, fig. 5/7; Mureybet, Siria- Stordenr 1979,
p. 42-43, fig. 2/11; Shukbah, Israel- Campana 1989, p. 77, 131-132, fig. 56; Stuttgart-Muhlhausen, Germania
-Sidera 2000, p. 146, fig. 31/4; Twann, Elve1ia- Camps-Fabrer 1990c, p. 3, fig. 2/2-3. În general, piesele de
mai sus sunt încadrate din punct de vedere tipologie în categoria uneltelor de perforat, cusut şi 1esut (olltils
passer). Nu am putut identifica în bibliografia care ne-a stat la dispozi1ie o piesă identică aceleia descoperile
la Şeuşa, respectiv realizată pe un semimetapod cu fe1e plane paralele (consecin1ă a aplicării debitajului prin
uzmă/abraziune în suprafa1ă).
Lingurile-spatule de mici dimensiuni realizate pe fragmente de coaste (tipul 1 F10) se cunosc din mai
multe aşezări de pe teritoriul României, între care se numără Trestiana şi, recent, Cerişor-"Peştera de la Cauce"
şi Miercurea Sibiului-"Petriş" (Popuşoi, Beldiman 1999; Beldiman, Sztancs 2004; Beldiman, Sztancs 2005;
Beldiman, Sztancs 2006a-b).
Piesele tehnice de os (eboşe şi resturi de debitaj) sunt documentate la Cârcea-"Hanuri", Cârcea-"Viaduct",
Ocna Sibiului-"Triguri", Miercurea Sibiului-"Petriş" (Beldiman 1999; Beldiman, Sztancs 2006a-b).
X. Concluzii. Plasată în contextul mai larg (conturat recent) al valorificării sistematice a artefactelor
preistorice din materii dme animale (os, corn, din1i cochilii etc.) descoperite în România, lucrarea îşi propune
să ofere rezultatele analizei unui lot de materiale unitar, provenit din cercetările derulate în ultimii ani întruna dintre cele mai vechi aşezări neolitice din 1ara noastră, atribuite cultmii Precriş, faza II (faza timpurie
a complexului Starcevo-Criş = Starcevo-Criş IC-IIA); nivelul căruia îi apar1ine L 1 a fost datat pe baze
radiometrice: GrN-28114: 7070+/-60 BP; 6000-5880 BC (63,2%); 5860-5840 BC (5,0%)- calibrare 1 sigma (Ciută
2005; Lazarovici 2005; Beldiman 1999; Beldiman 2001; Beldiman 2002a; Biagi, Shennan, Spataro 2005).
Efectivul total de 15 piese beneficiază de avantajul major al provenien1ei dintr-un complex închis (locuin1ă)
şi oferă prilejul etalării şi analizei exhaustive a diverşilor parametri: tipologiei, morfometrici şi tehnologiei
(alegerea materiei prime, fabricare, utilizare).
Sunt analizate în detaliu tipuri noi, atestate pentru prima dată în cadrul IMDA preistorice din România
(vârful de tip 1AB = pe semi-metapod de ovicaprine perforat proxima!; netezitorul de tip 1 B11 = pe fragment
de os lung cu fantă). Lucrarea etalează, în cuprinsul repertoriului şi în formulă tabelară, parametrii tipologiei,
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morfologiei şi morfometriei artefactelor. Se elucidează aspectele complexe ale fabricării diverselor tipuri,
abordându-se în mod exhaustiv aspectele legate de definirea etapelor «lantului operator» (chaîne operatoire),
de la criteriile alegerii materiilor prime şi până la procedeele tehnice specifice debitajului şi fasonării. Un loc
important este rezervat formulării ipotezelor funqionalită1ii, pe baza analizei în microscopic optică de mică
putere a urmelor de uzură. Vârfurile pe metapodii de ovicaprine şi cele două piese tehnice (SES 14-15) oferă
indicii de mare valoare pentru reconstituirea «lantului operator» al fabricării artefactelor şi ilustrează, în mod
elocvent, modul de debitaj al metapodiilor, probabil, unele dintre cele mai timpurii exemple de acest gen
cunoscute până acum în spa\iul românesc.
Asocierea diverselor tipuri de piese din MDA în complexul cercetat ilustrează elocvent contextul curent
domeslic al descoperirii in situ a acestora, al fabricării şi al utilizării lor: este vorba de contextul de fabricare, de
utilizare şi de stocare (contextul intra-sit). Pe baza datelor importante de care dispunem, relative la inventarul
L 1 şi a paralelelor cu alte situatii, este de acceptat că fabricarea artefactelor din MDA se făcea în contextul
domestic obişnuit al fiecărei gospodării şi nu ilustra practicarea unui meşteşug specializat (sihia1ie sugerată de
prezen1a, în cantită1i semnificative, a pieselor neterminate, a materiilor prime sau a resturile de prelucrare).
Sunt detaliate şi aspectele în conexiune cu ocupaţiile documentate de IMDA: prelucrarea pieilor;
asamblarea pieilor şi a materialelor textile; împlelitul fibrelor vegetale şi animale; prelucrarea lemnului;
utilizarea instrumentarului domestic de tipul lingurilor-spatule pentru îngurgitarea alimentelor sau pentru
colectarea făinii sau a coloran1ilor de pe râşnilele de tip plat etc. Asocierile în complex argumentează ipoteza
complemcnlarilăţii funcţionale a unor tipuri de artefacte din MDA, sus\inute şi de rezultatele analizei urmelor
de uzură; astfel, ilustrativ în acest sens este cazul diverselor tipuri de vârfuri. Sunt reliefate elementele de
specific în sit pe plan paleotehnologic şi de insertie a IMDA în domeniul mai larg al paleoeconomiei.
Situl neolitic timpuriu de la Şeuşa-"La Cărarea Morii" ne oferă importante repere pentru studiul
comportamentului tehnologic în sfera IMDA al celor mai vechi comunităli neolitice de pe teritoriul
României, ilustrând în mod concludent aportul acestui gen particular de industrie la elucidarea unor aspecte
paleoeconomice specifice la începuturile vietii sedentare.

Abrevieri în text
Aa- Abraziune axială
Ad. - Adâncime
Af- Abraziune functională
Am -Abraziune multidireqională
Ao -Abraziune oblică
As- Abraziune în suprafată
At- Abraziune transversală
CD - Calibru distal
Diam. - Diametru
Dist. - Distanta
DR- Drept (dreaptă)
ED - Extremitatea distală
EP -Extremitatea proximală
EP- Extremitatea proximală
Exl. - Exterior
FA- Fa1a anterioară (anatomică)
FFI- Fracturare prin flexiune
H- Fata inferioară
FL - Fata laterală (anatomică); Fractură prin actiunea
fortelor laterale (de flexiune) -vezi contextul
FM- Fata mediană (anatomică)
FP- Fata posterioară (anatomică)
FS- Fa1a superioară
Gros. - Grosimea
IMDA- Industria materiilor dure animale
lot. -Interior

L - Lungimea, Lustru - vezi contextul
L lot. - Lungimea totală
Lăţ.

- Lătimea
LPA- Lungimea părlii active
Max. - maxim
MD -Marginea dreaptă
MDA - Materii dure animale
MS - Marginea stângă
P- Presiune
PA- Partea activă
PD- Partea distală
PD/D- Percutie directă/despicare
Pfu - Perforare unilaterală
PM- Partea mezială
PP- Partea proximală
RT - Retuşare
RTi -Retuşare inversă
Sa - Striuri (de abraziune functională) axiale
So- Striuri (de abraziune functională) oblice
SOP- Suprafa1a oblică principală
SOS- Suprafata oblică secundară
ST- Stâng (stângă)
Şa - Şăntuire axială
Te- Tocire
TT- Tăiere transversală
UAB- Universitatea «1 Decembrie 1918» Alba Iulia
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Contributions ala connaissance de la paleotechnologie
au debut du Neolithique en Transylvanie, Roumanie:
}'industrie des matieres dures animales dans le site de Şeuşa, dep. d'Alba
(Resume)
Le site archeologique de Şeuşa- "Au Sentier du Moulin" (comm. Ciugud, dep. d'Alba) est placee sur la rive
gauche (hau te tenasse) de la riviere Mmeş, aapprox. 1,5 km Sud de village Şeuşa. Il a ete fouille systematiquement
dans les annees 1997-2000 d'une equipe conduite par praf. dr. Iuliu Paul et Marius Ciută. Les resultats des
investigations ont ete publies dans plusieurs rapports de fouilles, articles, etudes et une synthese recente (Ciută
1998; Ciută 2000; Ciută 2005 - avec la bibliographie). A la base de la stratigraphie a ete decele un niveau
d'occupation attribue ala premiere cultme neolithique de Roumanie: il s'agit de la culture Precriş, phases I-II
ou la culture Starcevo-Criş, phase I (I C-II A). Pendant la campagne de fouilles de 1997 ont ete decouvertes les
vestiges d'un logement rectangulaire de surface (de type hutte), attribuee a la phase Precriş II et qui a re<;u la
sigle L 1/1997. Le complexe a ete date recemment: GrN-28114: 7070+/-60 BP; 6000-5880 BC (63,2%); 58605840 BC (5,0%)- calibration 1 sigma (Ciută 2005; Lazarovici 2005; Beldiman 1999; Beldiman 2001; Beldiman
2002a; Biagi, Shennan, Spataro 2005). Il a un systeme d'elevation sur plate-forme de pierres. Dans l'opinion de
M. Ciută, il s'agit de la premiere decouverte de ce genre dans le Neolithique de Roumanie (Ciută 1998). Ce
complexe a fourni un riche inventaire, consistant en fragments de vaisselle en ceramique, outillage lithique et
en matieres dures animales, statuettes anthropomorphes et zoomorphes, restes fauniques (Ciută 1998; El Susi
2000). L'industrie des matieres dures animales (IMDA)- ou "l'industrie de l'os" comme est elle designee par la
tradition de la recherche - occupe une place importante parmi les activites courantes des communautes
prehistoriques. Ce genre particulier de manifestations de la paleotechnologie vehicule des dates uniques, mais
encore sous-exploites dans le milieu de recherche prehistorique de Roumanie. Un bon exemple concernant le
remarquable potentiel de l'IMDA neolithique est fourni par le lot des artefacts en provenance de Şeuşa - .,Au
Sentier du Moulin", logement L 1/1997. D'une part, cette petite collection d'a1tefacts a l'avantage majeur d'etre
parmi les plus anciennes datant du Neolithique de la Transylvanie; d'autre part, elle provient d'un complexe
dos et a ete completement recuperee dans des conditions optim ales, assures par les excavations stratigraphiques.
L'ouvrage qui suit applique la voie rnethodologique recemment proposee et illustree dans la these de doctorat
de l'auteur (typologie et etude technologique exhaustif)- Beldiman 1999. L'effectif total des artefacts de Şeuşa
- L 1/1997 compte 15 objets (N total = 15). Une premiere diagnose generale sur ce lot a ete deja publiee
(Beldiman 2001), ainsi qu'une etude sur le poin<;on sur metapode perfore d'ovicaprins. M. Ciută a publie
l'inventaire exhaustif du complexe L 1, qui inclut aussi trois pieces d'os sans traces d'intervention techniques
(dans l'opinion de l'auteur principal) et qui sant a eliminer de repertoire; il s'agit de denx ulna fragmentaires et
un fragment de câte (Ciută 2000, p. 86, fig. 10/1-2). Dans le lot analyse on decele: 2 categories typologiques, 4
groupes typologiques et 9 types, chaque avec plusieurs sous-types (voir l'histogramme no. 1). Le repertoire
exhaustif ressemble tous les parametres des artefacts. La categorie des outils (I) inclut 13 objets, parmi lesquels
6 sont poin<;ons et pointes; 7 objets sant cuillers-spatules et lissoirs et 2 sont temoins techniques (restes de
debitage)- Beldiman 2001. Les matieres premieres attestent l'utilisation d'une seule categorie, les os longs et
plats de mammiferes domestiques et sauvages (metapodes, os longs indeterminables, humerus, câtes). Les
espaces presentes sant les bovins domestiques, les ovicaprins et le cerf - voir l'histogramme no. 2 (El Susi
2000). Les poin<;ons et les pointes sant fabriques
partir des metapodes d'ovicaprins et de bovines par
percussion, sciage et abrasion multidirectionnelle; le plus commun est le poin<;on sur demi-metapode distal (le
type I A7 a)- Beldiman 2001. Parmi les artefacts de L 1 se trouve un type rare de pointe (sur ulna de bovines,
le type I Al O) et un nouveau type de poin<;on pour l'IMDA prehistorique de Rournanie: le poin<;on perfore sur
demi-metapode distal (le type IAB). Par leur structure anatomique, les metapodes sont des elements squelettiqnes
ideales pour la fabrication des poin<;ons (Bolomey, Marinescu-Bîlcu 1988, p. 331-332). Dans l'ensemble de
l'IMDA prehistorique de Roumanie (Paleolithique superieur- Neolithique ancien), les poinctons sur metapodes
forment un effectif de 133 objets (nos types IAS-I A9), ce qui represente 33% de l'effectif total des poingons
-l'histograrnme no. 3 (Beldiman 1999, p. 85-86). Jusqu'a present an ne dispose pas d'une etude detaillee sur les
poin<;ons prehistoriques sur rnetapodes en provenance de Roumanie; en revanche, on a recemment publie
denx etudes reservees au aiguilles a coudre du Neolithique ancien et a hame((ODS droils epipaleolithiques
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(Beldiman 2001; Beldiman 2002a; Beldiman 2002b). Dans ce contexte, en regard de l'etude systematique des
artefacts prehistoriques en matieres dure animales, la presente ouvrage offre dates extensives sur un type
particulier de poinc,:on sm metapode d'ovicaprins, atteste jusqu'ici seulement dans le site de Şeuşa: le poiw;;on
pe1jore sur demi-metapode distal (le type I AB) - Beldiman 2002a. Son elat fragmentaire de conservalion est du
a la fracturation recente de l'extremite distale. Dans le repertoire des artefacts de Şeuşa, le poinc,:on a rec,:n
l'indicatif SES 5 (Beldiman 1999, val. 2, p. 402). Il a ete fabriqne a partir d'un fragment dislal de metapode
(demi-metapode) d'ovicaprins, en provenance d'un individu adulte. Les faces sant lisses et paralleles, due a
l'application du procede de debitage par usme en snrface (abrasion axiale et oblique). A la partie proximale, le
bord ganche a la morphologie concave-convexe (analomique et de fac,:onnage). landis que le bord droil est
rectiligne et convexe sinueux (anatomique et de fac,:onnage); la section est rectangulaire; la partie mesiale et les
bords sant paralleles (surfaces anatomiques); la section est convexe-concave; l'extremite proximale est convexe
asymetrique (de fac,:onnage). La perforation unilaterale excentrique a la forme ovale ineguliere en plan et le
profil tronconique. La partie distale a les bords rectilignes convergentes et la section polygonale asyrnetrique et
ovalaire (de fac,:onnage)- fig. 1-3. Pour la morphometrie (exprimee e11 mm) voir le tableau no. 1. Dans ]'etape
du debitage 011 a preleve un fragment de metapode (demi-metapode distal) par une methode particuliere et
precise: le debitage par usure ou l'abrasion en surface, applique sur les deux faces anatomiqnes (craniale et
cat1dale). Les stigmates de celte operation sant bie11 co11serves sur les deux faces tech11iques de l'objet, qni out
rec,:u un aspect lis. Pour les details sm ce procedee technique voir Poplin 1974; Siordeur 1978; Murray 1979;
Sidera 1989, p. 32-40; Camps-Fabrer 1990b; Averbouh, Provenzano 1999, p. 14-15. Dans l'ensemble des artefacts
en matieres dmes animales de L 1, seulement le poinc,:on SES 5 a ete debite par abrasion e11 surface; le reste des
poinc,:ons attestent l'application du procede du fendage par percussio11 directe ou indirecte (Beldiman 2000). Le
fa~tonnage a affecte seulement la partie distale, partiellement les bords et l'extremite proximale; il a ete acheve
par abrasion multidirectionnelle (transversale et oblique). Le bord gauche a garde ]'aspect anatomique. Sur
toutes ces parties on peut observer series de stries specifiques bien marques. La partie active (dis tale) a l'aspect
facette bie11 marque aussi. L'amenagement de retentio11 du fil (la pe1joration) a ele faite a la partie proximale
par perforation unilaterale (probableme11t par rotation alternative incomplete) sur la face superieure, etant
pratiquee dans la spongiosa de l'epiphyse distale, ce qui a determine l'aspect irregulier de son contour (fig. 4).
Les surfaces de l'objet out ete examine systematiquement a la loupe binoculaire. A cette occasion 011 a pu
constate l'emoussement et le lustre fin des bords de la partie active sm une longueur de approx. 20 mm; les
memes traces ont ete observes sur la partie proximale sur les deux faces, stigmates dues au contact dy11amique
avec un materiei souple (peau, materiei textile). Au niveau de la perforation on constate aussi la presence des
traces superficielles d'usure, respectivement la dislocation des petites portions de spongiosa etl'emousseme11t/
lustrage du bord proxima], consequence probable de la traction du fil. La sectio11 plate rectangulaire de la partie
proximale permit de passer l'outil par perforation ou fentes ayant un diametre/longueur de approx. 10 mm. On
peut envisager l'hypothese selon laquelle les morceaux de materiei a assembler/a coudre out ele prealableme11t
perfore ou ont ete pratique des fentes. Dans ces conditions, le poinc,:on a la fonction de passe-lien (fig. 1/2).
Selon le diametre de la perforation, le fil ou la meche avait un diametre ou largeur de approx. 2 mm. L'artefact
analyse combine, en fait, les aspects morpho-tech11iques d'un poinc,:on sm demi-metapode distal d'ovicaprins
et celles d'une aiguille ou outil apas ser (la presence de la perforatio11- amenagement proxima] pom attachement
du fil). Eu C011clusion, 011 peut affirmer que l'objet a pll QI'Oir le râie double d'aiguille OII d'outil passer.
L'ambiance paleotechnologique de l'IMDA du complexe L 1 suggere la pratique domestique coura11te probable
de plusienrs occupatio11s, parmi lesquels la preparatio11 des peaux, la couture, le tissage - Beldiman 2001. Il
s'agit de contexte intra-site de fabricatio11, de stockage et d'utilisation des artefacts. Toute a la fois, on attesle la
complementarite fonction11elle des artefacts en matieres dures animales: en effet, il est le cas de poinc,:ons, uns
utilises probablement pour perforer le maleriel (la peau) et les autres pour passer le lien (notre type I AB).
L'inve11taire du complexe archeologique L 1/1997 de Şeuşa- "Au Sentier du Moulin" a permis en premiere
l'analyse d'un type rare de poinc,:on parmi les decouvertes des artefacts prehistoriques en matieres dures
animales de Roumanie: il s'agit d'un poinqon sur demi-metapode distal pe1jore. L'ouvrage etale exhaustivement
les parametres mophometriques de l'objet. En suite, 011 discute les aspects de la fabrication en decelant les
etapes de la chaîne operatoire: le choix de la matiere premiere, le debitage par abrasion e11 snrface, le fac,:onnage
par abrasion multidirectio11nelle, la perforation. Les hypotheses de la fonctionnalite ont la base l'analyse des
traces d'usage a la loupe binoculaire. Les autres outils representes sant: les lissoirs sur eclats diaphysaires d'os
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lang, dont un fragmentaire atteste un nauveau type ayant une fente large, utilise probablement au finition des
meches en cuir. Les cuillers-spatules sant realises sm fragments de metapades de bovines et sm fragmenls de
cotes. Les temoins techniques dacumentent les etapes de la chaîne aperatoire du debitage des metapodes par
rainurage et sciage transversal, unes des plus anciens exemples de ce gens dans le Neolithique de la Roumanie.
L'etude pas se en revue les procedees techniques du debitage (percussion directe, fendage, rainurage, sciage) et
du fat;:onnage (abrasian, perfaration unilaterale, retouches, rainurage, pressian). Les traces d'utilisation sant
constituees par l'emaussement et le lustre, les stries d'abrasion fonctionnelle, les fractnres fonctiannelles des
parties distales des pointes et des cuillers-spatules. En ce qui concerne le râle fanctionnel des objets etudies et
l'insertion de !'industrie des matieres dnres animales dans la paleo economie de l'epoque, an peut conclure,
hypothetiquement, que les artefacts ont servi a: perforer et/ou assembler du cuir ou des materiaux textiles,
aussi bien qu pour le tissage et la vannerie- poinles diverses; preparatian de peaux et ponr le fat;:annage du bais
-lissoirs sur eclat diaphysaire d'os long; taille et fat;:onnage des materiaux lithiques -le percuteur sur humerus
distal et le retouchoir; fat;:annage de la ceramique -les lissairs sur metapodes; consommatian de la nourriture
(cereales bouillis) -les cuillers spatules. Impmtantes par leur temain sont les matieres premieres (metapades)
qui attestent la fabricatian domeslique des a1tefacls cornme les pointes, les lissoirs, les cuillers-spatules.
L'effectif reduit disponible et le recaurs a des «schema operataires» simples, standardises, impliquant des
pracedees elernentaires, ayant une bas degre de combinaison sont les causes responsables, en perspective de
l'approche paleotechnalogique, pour l'expressivite relativement faible du lot analyse. Les arlefacts en matieres
dures animales de Şeuşa- "Au Sentier du Moulin" ont permis d'appliquer le protocole d'analyse integrale a des
materiaux de Roumanie datent du Neolithique ancien. Cette approche a permit de rnettre en h1miere des
nouveaux types ou des types rarement attestes jusqu'a maintenant dans !'industrie prehistorique des matieres
dures animales du pays et de deceler l'utilisatian combinee des plusiems salutions technique de fabrication.
On atteste ainsi la pratique probable des occupations domestiques carnrne le tissage, la vannerie, la preparation
des peaux, l'assemblage des peaux a l'aide des instruments a coudre, la fabrication des artefacts en matieres
dures animales. Le site nealithique ancien de Şeuşa - "Au Sentier du Moulin" offre, parrni autres dates,
importantes indices concernant l'utilisation complementaire des artefacts en matieres dures animales, en
contribuant a la connaissance de la paleoeconomie et la paleotechnologie au debut de la vie sedentaire dans la
region centrale du pays. Ainsi on a pu envisager hypothetiquement le deroulement de quelques activites
domestiques routinieres dans les habitations des communautes neolithiques.
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Tabel nr. 1. SES- IMDA. Reprezentarea materiilor dure animale (elemente scheletice şi specii).
Table no. 1. SES- IMDA. Representation des malieres dures animales (especes et elements squelettiques) .
.

Tip

:.

.

" Indicativ

I /\.7 a
I /\.7 a
I /\.7 a
I /\.7 a
I /\.8
I /\.10
I Bl
I B1
I 1311
I FlO
I FlO b
V /\.2 a
V /\.3 a

"

SES 1
SES 2
SES 3
SES4

SES 5
SES 6
SES 7

·MtP

SPEC

MP
MP
MP
MP
MP

oc
oc
oc
oc
oc

u

B
B
B
B
B
B
Cr
B

01
01
H
Cs
Cs
MP
MC

SES8
SES 13
SES 9-11
SES 12
SES 15
SES 14

Tabel nr. 2. SES- IMDA. Structura tipologică.
Table no. 2. SES - IMDA. La typologie

Codul tijJOlogic . •
I /\.7 a
I /\.8
I AlO
1 Bl
I B11
I FlO
I FlO b

V /\.2 a
V /\.3 a

,.

. ..

,' /<

:y&_ .· .; ~- •:;;:r•;:~t~k)Deitllinirea' tipului-.- .•

·.··

'',"

""

,,, •• •

·;:: ••

< .·

·,:;• .Număr piese

Varf pe semimetapod distal de ovicaprine
Varf pe semimetapod de ovicaprine cu perfora~ie proximală
Varf pe ulna
Netezitor pe fragment de os lung
Netezilor pe fragment de os lung cu fantă
1ingură-spatnlă trapezoidală cu sec~innea păr~ii proximale îngustă
1ingură-spatulă trapezoidală cu sec~iunea păr~ii proximale îngustă
si extremitatea proximală rectilinie
\1aterii prime- os
Deseuri de os

4
1
1
2
1
3
1
1
1

Tabel nr. 3. SES- L\1DA. Parametrii morfometrici ai piesei SES 5.
Table no. 3. SES- IMDA. La morphometrie de la piece SES 5.

2,5-2

6

Tabel nr. 4. SES- IMDA. Parametrii morfometrici.
Table no. 4. SES- IMDA. La morphometrie.
.-_,··

.

Ti~· .

Indicativ''.', •'

/\.7 a
SES 1
A7 a
SES 2
A7 a
SES 3
A7 a
SES 4
I /\.8
SES 5
1 AlO
SES 6
I Bl
SES 7
r - - - - - - r---- --- - ---1 B1
SES 8
I
I
I
I

IF· •.J}~J1,,:·r::;i

.·.•:..-_··:;,,EP• ':/.\,

79,5

-

84

80
49
26
61,5
125

15/10,5
16/11
17/11

Ltot;

-

63
130

92
93

•<:~.

-

·-·

·PM

LPA

CD

9/4,5
10/5
10/8

22
21/17

4/3
7/3

-

-

17/15,5

3/2,5
7,5/4,5
-

-

-

10/3
42/20
10/6
18/9

4/3
20/20
36/10
28/9

30/25

39
31/7

39
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I 1311
I F10
I F10 b
VAZ a
V A3 a

-

-

53110

48113
-

30111

44-54
48
145

-

-

-

45

-

1212,5
32127
53130

-

SES 14

711,5
:>0147
69137

-

SES 15

118
-

SES 13
SES 9-11
SES 12

-

-

-

-

Tabel nr. 5. SES- I~1DA. Clasele de lungimi ale gmpelor tipologice IA şi I B.
Table no. 5. SES- Th1DA. Classes de longueur des arlefacls de la groupe t~-pologique IA et I B.

· ·•·. ·: Mică ·····.

Mijlocie

1 A7 a
IA7a
IA7a
IA7a
1 A8
I AlO
Total
1 Bl

79,5

I Bl

93

84

63
130

1

3
92

11311
Total

118
1

2

Tabel nr. 6. SES- IMDA. Parametrii fabricării: procedee de debitaj şi fasonare; fixarea în suport; urme de utilizare.
Table no. 6. SES- L\1DA. La fabricalion: procedees de debitage et de far,;om1age; traces d'utilisation.

Tip>
I A7 a
1 A7 a
I A7 a
1 A7 a
I AB
1 AlO
I 131
I Bl
11311
I FlO
I F10 b
V A2 a
V A3 a

Indicativ

DEB

FAS

FIX

SES 1

PD!D
PDID
PD!D
PDID
AS, PDID
PD!D
PD!D
PDID
PD/D, RT
PDID
PDID
TT, PDID-FFl
Şa, TT. PDID-FFI

Am
Am
Am

-

SES 2
SES 3
SES 4

SES 5
SES 6
SES 7
SES 8
SES 13
SES 9-11
SES 12
SES 15
SES 14

Şa,

-

Am, Pfu, P
Am
Am
RTi
Am, Sa
Am
Am

··.UTIL " ..

'FUNC

Tc/L
Tc/L

-

-

-

S, Al+

Tc;L
FL
Sa, So, Af

-

-

-

-

Sa, Te
FP
Tc/L
-

-

1

TI-

-

-

-

-

-
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-

-

-

---

4.5

VA

4

D

3.5

~~

IF

IB

IA

o

DD D

2

4

3

2
4

3

6

2.5

6
8

2
1.5

0.5

o
IA7 a

lAS

IA10

181

1811

1F10

1F10 b

VA2a

VA3a

Histograma nr. 1. SES- IMDA. Structura tipologică (frecven1a grupelor şi a tipurilor).
Graphique no. 1. SES- IMDA. La typologie (frequence des groupes et des types).

7

o

6

2

5

4

9

5

LI

~

3

~

5

4

6
7
8

3

m

~-~

9

lvJ_ .il

10

oc

8

2

Cr

1

o
H

u

MC

OL

Cs

MP

Histograma nr. 2. SES - IMDA. Materii prime reprezentate (specii şi elemente scheletice).
Graphique no. 2. SES- IMDA. Matieres premieres (especes et elements squelettiques).
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o

cr

IA7

IAG

1AS

98

oo
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1cm

~1
o

20

40

60

80

100

1201

Histograma nr. 3. IMDA preistorică din România (paleolitic snpcrior - neolitic timpnrin). Structura tipologică a
grupei vârfmilor- vârfuri pc mctapodii.
Graphique no. 3. IMDA pnîhistorique de Ronmanie (Paleolithiqne supericur - Neolilhique ancien). La groupe
t~·pologique des pointes sur metapodes.
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3cm
1-5

~ ~4

3

2

1

5 1

3cm
6-8

6

7

-

3cm
9-12

9

10

11

3cm

r~ , ,

13-15

1

;~
<

1 1

1 •.

14

1

15

Fig. 1. SES- IMDA. 1 SES 1; 2 SES 2; 3 SES 3; 4 SES 4; 5 SES 5; 6 SES 6; 7 SES 7; 8 SES 8; 9 SES 9; 10 SES 10; 11
SES 11; 12 SES 12; 13 SES 13; 14 SES 14; 15 SES 15 (după Ciută 2000 , p. 85-86, fig. 9/1-10 şi 10/1-8).
Fig. 1. SES- IMDA. 1 SES 1; 2 SES 2; 3 SES 3; 4 SES 4; 5 SES 5; 6 SES 6; 7 SES 7; 8 SES 8; 9 SES 9; 10 SES 10; 11
SES 11; 12 SES 12; 13 SES 13 ; 14 SES 14; 15 SES 15 (d'apres Ciută 2000, p. 85-86, fig. 9/1-10 şi 10/1-8).
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2
1 cm

4

7

I
Fig. 2. SES- IMDA. Varfuri- detalii: 1-2 SES 1; 3 SES 3; 4-5 SES 2; 6 SES 6.
Fig. 2. SES- IMDA. Pointes- details: 1-2 SES 1; 3 SES 3; 4-5 SES 2; 6 SES 6.
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E
(.)

2

1

3

5
Fig. 3. SES- IMDA. Varfuri- detalii: 1-5 SES 5.
Fig. 3. SES- IMDA. Pointes- details: 1-5 SES 5.
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2
1 cm

1-2 4-5
'

1 cm

3

I
4

6

Fig. 4. SES- IMDA. Netezitoare, linguri-spatule- detalii: 1-3 SES 7; 4 SES 9; 5 SES 12; 6 SES 8.
Fig. 4. SES- IMDA. Lissoirs, cuillers-spatules- details: 1-3 SES 7; 4 SES 9; 5 SES 12 ; 6 SES 8.
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1 cm

1

3

2

4

5

Fig. 5. SES- IMDA. Netezitoare - detalii: 1-5 SES 13.
Fig. 5. SES- IMDA. Lissoirs- details: 1-5 SES 13
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1

3cm
1-2

-

1 cm

4

3-7

3

5

7

Fig. 6. SES- IMDA. Piese tehnice (materii prime, deşeuri)- detalii: 1-2 SES 14; 3-7 SES 15.
Fig. 6. SES- IMDA. Temoins techniques (matieres premieres, dechets)- details: 1-2 SES 14; 3-7 SES 15.
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·--·-·---------

1

2

3

4

·~ ~·
5

A

6

..-r:~~:l.:

'll~~~

7

8

9

\

b
1l l
' lf
·'
l!
1.

c

Fig. 7. SES - IMDA. A Vârful pe semimetapod distal perforat (SES 5) - propunere de reconstituire a

«lan~ului

operator» al fabricării: 1-5 debitaj prin abraziune în suprafa~ă (după Camps-Fabrer 1990c, p. 9, fig. 4/c); 6-8
fasonare prin abraziune şi perforare unilaterală pe fa~a superioară prin rota~ie alternativă; 9 piesa finită (după
Beldiman 2002a, p. 31, fig. 4). B Debitajulmetapodiilor de vită (SES 14-15)- propunere de reconstituire a
«lanlului operator»: 1materia primă bmtă; 2-3 şăn~uire axială pe ambele fe~e; 4-7 tăiere transversală pe toate
fe~ele; 8 detaşarea epifizelor prin percu~ie directă; 9 despicarea diafizei pentm ob~inerea baghetelor prin
perculie directă; piesele finite; C Modul de utilizare a vârfului pe semimetapod distal perforat- propunere de
reconstituire (după Beldiman 2002a, p. 28, fig. 1/2).
Fig. 7. SES- IMDA. A Pointe sur demi-metapode distal perfore (SES 5)- proposition de reconstitution de la chaîne
operatoire de la fabrication: 1-5 debitage par abrasion en surface (d'apres Camps-Fabrer 1990c, p. 9, fig. 4/c);
6-8 fa~_;:onnage par abrasion et perforation unilaterale sur la face superieure par rotation alternative; 9 piece
finie (după Beldiman 2002a, p. 31, fig. 4). B Debitage des metapodes de bovines (SES 14-15)- proposition de
reconstitution de la chaîne operatoire: 1 matiere premiere bmte; 2-3 rainurage axial sur deux cotes; 4-7 sciage
transversal sur le pourtour; 8 detachement des epiph~·ses par fracturation/percussion directe; 9 fendage de la
diaphyse par percussion directe en vue d'obtention des baguettes; pieces finies: C Utilisation de la pointe sur
demi-metapode distal perfore- proposition de reconstitution (după Beldi.man 2002a, p. 28, fig. 1/2).
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Materiale aparţinând culturii Coţofeni descoperite
la Reghin-Iernuţeni (jud. Mureş)*
Emil MOLDOVAN**

Municipiul Reghin este situat în depresiunea Reghinului sau Voivodeni, aflată la marginea nord-estică a
podişului Transilvaniei, la contactul Subcarpa~ilor interni cu Câmpia Transilvaniei (fig. 1/ 1). Împrejurimile
oraşului, privite din cel mai înalt punct (Pădurea Rotundă, 513 m), prezintă aspectul unui "amfiteatru
imperfect", cu o deschidere largă spre sud-vest 1 • Re~eaua hidrografică a depresiunii este dominată, în preajma
localită~ii. de cmsul superior al MmeşuluP şi de afluentul său principal, râul Gmghiu, cu care confluează în
amonte de localitate 3 • La acestea se mai adaugă pârâul Lu~ului şi al Beicii4 • Relieful liniştit dar divers, cu o
dominantă a altitudinilot cuprinse între 360 şi 425 m, soiurile de deal şi de luncă, cu vegeta~ia lor specifică şi
clima, temperat moderată, caracteristică zonei central-estice a Transilvaniei, oferă teritoriului din apropierea
Reghinului condWi propice instalării aşezărilor umane".
În acest context prielnic habitatului, raritatea descoperirilor preistorice din zona Reghinului şi, într-un
cadru mai larg, din întreg arealul de nord al judeiului MureşG, nu poate decât să surprindă. Descoperirile,
pu!ine, sunt, pe de altă parte, mai ales rezultatul cercetărilor de suprafaW. Smprinzătoare, deci, cu atât mai
mult cu cât epoca romană, datorită castrului de la Brâncoveneşti" şi a sistemului de fortifica~ie allimes-ului
nord-estic al provinciei Dacia!1, a atras specialişti în zonă.
Având în vedere caracterul etnocultural restrâns al materialului care va fi discutat în continuare, specific
unei singure manifestări preistorice, amintesc că deşi materiale Co!ofeni au mai fost identificate în jude~ul
* Materialul preze!nlal aici a l"ăcul obiectul UIH!i părti din lucrarea de diserlaţie JJe.~coperiri prf'islorir:e în dupresiune(J
He~hinului, pe care am susţinut-o în luna fe!hruarie 2004 la Universilatna "1 Jkc:nmhrin 1!l1H'' din Alba Iulia. Ţin să
îi mulţumesc şi pn acnastă cain domnului conf. nniv. dr. 1. Andriţoiu, coordonatorul ac:dei lucrări, şi b:lorului univ.
C.I. Popa, de la ace!eaşi universitate, pentru sprijinul acordat şi pentru preţioase!ln sugnslii oferite în lc!gălură cu acest
malnrial.
**Cadru didactic asociat, Facullale!a de! Artă llniversilalea dn Vnsl Timişoara
1

Cengher, 200:J, p. 5.

2

Molnar 1!J!I7-1!1!l!l, p. 12!1-147

3

Cengher 2003, p. ~~7

1

C:oslea,- Şle!f 20[J:i, p. 14

'

5

Ct~nghcr,

op. cit., p. 10

li

,\finnaţia

polrivil căn!ia .,fflşia de lranzitic dinspre partea est-centrală a 1narii Dl!presiuni a Transilvaniei şi nunura

muntoasă care! o înconjoară din răsărit, a l"osl mai putin locuită în milnniile trecute, zona piemonlană fiind aCOJWrilă
cu l"ăgd şi slejăriş secular" (Fc!rcnczi.l>etică 1!HI3, p. 11!1), crml că ar lrelmi nuanţată, în primulifmd prin noi cnrc!!lări.

Conjeclura mm1 sn bazează pe faptul că alături de punclul cu descoperiri pe caro îl prezint acum, am mai idnnlifical si
altele!, inndile!, lol cu malnrialn pmislorice, dar nu nunwi, caro urmează să fin publicflle!. Mă refer aici în primul rfmd la
punctul Rnghin-Jlădureo 1/otunrlă unde!, datorită canlilăţii materialului arheologic şi divnrsitătii sale, sn poaln vorbi de o
aşezare destul de importantă a bronzului mijlociu şi Lf1rziu (Wielenberg, Noua), dar şi la alle!le din preajma satelor Jdeciu
de Sus şi Jalwnita.
Amintesc aici şi două importante descoperiri înlf11nplăloare, respectiv de!pozitul de bronzuri do la Suseni, datal în IIa
AL la numai 4 km de oraşul Reghin (Filimon 1!124, p. 343-358) şi cele lrni vase Cotofe!ni. înlregihile, scoase la suprafaţă
din malul Lutului de viitura din 1~171 (Lazăr 1!175, p. G05; Idem 1!1!15, p. G7). Păstrate mult timp în colecţia lui M.
Cflmpl!ami din Coroni (lHică 1~177, p. 44!1-455), alături do alle materiale rezultate! din săpălurile sau cercntările de
suprafaţă din această zonă, aceste vase se găsesc astăzi, după împărţirea rnspeclive!i colecţii între şcolile generale din
llaloş şi Dl!drad, la llaloş.
" Lazăr 1!1~15, p. 23: p. 84-1111, cu bibliogralla pflnă în 1!1!14 privind cnrcolaroa do aici.
n Fercnzi, Pelică 1~HJ4~ p. 1:1n-1GG; Iden1 1~HJ~, p. 121- 14:3

Revista Bistri{ei, XX, 2006, pp. 51·
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Mureş încă

din secolul al XIX-lea 10 , ReghinuL şi zona limitrofă lui, nu an fost reprezentate, până acum, printre
descoperirile acestei cnltnri decât prin menlionarea a două topoare de piatră 11 , în legătură cu care lipsesc, din
păcate, informalii topografice certe 12 .Cel mai recent repertoriu cu aşezări Colofeni din Transilvania indică o
concentrare a descoperirilor mai ales în partea sudică şi centrală a judelnlui Mureşn. Cercetări sistematice mai
apropiate de Reghin, care au dus şi la identificarea unor materiale Co!ofeni, sunt cele făcute în câteva puncte
din valea Lulnlui, respectiv Breaza- :\1oară 14 , Goreni- Tormas 15 , Batoş- GledineJ1 6 şi Batoş- Cetate 17 •
Materialul pe care îl prezint aici. scos la suprafa1ă de lucrările agricole 1H, îndrituieşte, în cele din urmă,
includerea Reghinnlni în repertoriul cultnrii Colofeni. Descoperirea se datorează unor cercetări de suprafa!ă
pe care le-am făcut, începând cu anul 2000, în cartierul de case Iernu!eni de la ieşirea din Reghin, în direc1ia
Târgu Mureş, pe un teren arabil situat între calea ferată 405 şi DN 15, în dreptul bornei de kilometraj rutiere
care marchează intrarea în oraş (fig. 1/ 3). Aşezarea este amplasată în lunea largă a Mureşului, într-o zonă
inundabilă 19 , dovadă în acest sens fiind atât viitura din primăvara anului 1970 20 cât şi informa!iile istorice 21 •
Lucrările de drenare ale Mureşului, care menlin astăzi râul sub limita de inundabilitate, dar şi alte interven!ii
antropice, au dus la modificarea semnificativă a aspectului natural al acestei zone.
Alte fragmente ceramice identificate aici, apar!inând unor realită!i arheologice post-eneolitice 22 , sunt
lipsite de trăsături specifice şi nu au îngăduit, încă. stabilirea unor concluzii care să permită publicarea lor 23 •

Lazăr

Hl75, Jl. 2!!-42
Cele două topoare se anan în colecţia fostului Colegiu evanghelic din Sighişoara. Atribuirea lor cullurii Coţofeni, şi
mentionarea Reghinului ca loc de descoperire, în lipsa allor elemente tipice, cum este ceramica, dl! exemplu, şi în
absenţa menţiunilor topogral'ice cerle, trebuie privită cu circumspecţie, cu alfitmai mull cu efi! acelaşi V. Lazăr criticase
în prealabil maniera similară a lui M. Roska, care inlrodusesc în catalogul său de descoperiri Corpadea 1 (id usl Coţofeni)
localităţi numai pc lenwiulunor topoare de piatră. Motivul acestei critici era acela că "o uncallă sau o armă singulară
în descoperire, lipsită de carm:teristici strict specifice, determinativc, cum e toporul de piatră, nu justifică încadrarea
unei localilăti în aria mwi culturi'', regretatul din!clor al muzeului din Tfirgu Mmeş invocfmd, în mod llresc, nm:esilalea
asocierii acestor obiecte, pentru o mai bună încadrare cullural-cronologică a lor, cel puţin cu cmamică, vezi Lazăr
1!l75a, p. :10.
12 Lazăr 1!Hl4, p. 22; Idmn 1!Hl5, p. 202; Idem 1!l!lB, p. 45, pl. XVIII; Lazăr, Mera 1!!79, p. ll40, prezintă o situaţie similară
dintr-o dl!scoperire din satul !băneşti, apropiat de Rl!ghin. Este vorba dealle două topoare de piatră, dintr-o descoperire
fortuită, considmale ca foarte apropiate form;Jl de cele din cadrul cullurii Cotofeni, dar care în lipsa altor materiale
adiacente tipice, nu puteau 11 atribuite cu sigurantă vreunei culturi.
1:1 Ciugudean 2000, p. ll2-1Hl
11
Popescu el al1!l5:i, p. 327- :i2B
15
Clodariu, Cfimpeanu 1!lG!l, nola 1; Lazăr 1!!!!5, p. !i7
1
" Lazăr 1~!75, p. !lfl5: Lazăr 1!HJ!i, !l5-G!l.
17
Clodnriu, Cfunpeanul!HiG, nota 1; Lazăr 1!!75, p. G05; Lazăr 19!15, p. 67
18 Aici se află grădinile casnlor cu nr. l!i5, l!i7 şi lG!l, respectiv ale familiilor Bord aş, Moldovrm şi Şipoş
1 " Cnngher 200:1, p. 13. Punctul cu cea mai joasă altitudine de pn teritoriul Reghinului sn află în imediata apropiere, puţin
în aval de conOuenţa Murnşului cu pfirflul Mlaşlinii. Aici cola de altitudine nsle dn :lll0,5 m, colele Juncii inscriindu-se
în general între 3G2-:!G5 111.
20 Albumnle 23 şi 24 din arhiva Bibliotecii Municipale ';!Hru Maior'' din Reghin, conţin fotografii ain inundaţiei din
1970.
1
"
Rus 1!l!l!l. p. 14; Molnar 1!Hl7-1!l!Hl, p. 129-147
22 Pentru inc:luderm cullurii Cotofeni în etapa finală a unui eneolilic romfinnsc lripartit, s-au prommţat relativ recent N.
llrsulescu (Ursul eseu 2000, Jl. 20, tabelul de Ia p. 22) şi mai ales II. Ciugudean (Ciugudnan 2000, p. 15) care propune
rmlelinirea vechiului concept de "perioadă d!! tranzitie'', unde fusese plasată acnaslă cullură de 1~ Roman (Roman 1!l7!l,
p. 77; Idem 1!lB1a, p. 2!l-42; ldem HJB1b, n. 1; Morinlz, Roman1!l73, p. 276-2!!1, ele.).
"" Prezenţa unor fragmente cernmiu~ care prin factura paslei şi, foarte rar, a fonm!lor sau a unor vagi detalii d<!corative,
h!-am putul include, cu aproximatie, în epoca bronzului (V{ielnnberg), J.a Tenn (în special fragmentele cu grnfil în pastă,
care ar putea să sugereze o legătură cu celebrele .~jtulcw de provenienţă cellică, utilizate pnnlru păstrarea sării, după
ipoteza lui Rustoiu 1!l!l:la, p. 71; Idem 1!l!l3h. p. 135; Idnm 2000, p. 11!0-11!1, ipoteză combătută însă de alli cercetători
cum sunl Jlop 1!l!l4, p. 40 sau Mndelet l!I!Ei, p. 2!!2). în epoca romană (îndeosebi fragmentele de cărămizi şi ceramică
lucrată Ia roată, pnrioadă bine reprezentată în zona Reghinului, vezi Ferenczi, !'etică 1!194, 1:1!!- 1GG, Idnm 1!l!l5, 121143) sau în !!vulmediu lfirziu (respectiv ceramica smălţuilă, dalahilă sec. XVI-XVIII, dar şi rragmentului de pipă din
lut de la sf5rşitul sec XVlll şi început dn XIX, cu analogii în alle descopnriri, vezi Barnea el all!l57, l"ig. Ei; Andronic,
Nenmţu Hl!i4, fig. 14/ 1-5; Chiriţescu el al. 1!!!!2, pl. Il/ 1-2), pun în !!Videnţă o silua!il~ arheologică destul de complexă,
chiar şi numai după observaţiile cercetării de Sllprafaţă.
10
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Descrierea ceramicii Co!ofeni. Prin împărlirea sa în două grupe, inegale ca reprezentare, materialul
ceramic din acest punct se înscrie într-o constantă a ceramicii Co~ofenF 4 • Cantitativ, ceramica fină reprezintă
doar aproximativ 1% din întreg, cromatica acesteia reducându-se la cenuşiu şi brun-roşcat. Îngustimea pere~ilor,
urmele de Instruire atât pe suprafa~a exterioară cât şi pe cea interioară a recipientelor, pasta bine frământată
şi nisipul fin utilizat ca degresant, sunt câteva elemente care conferă acestei ceramici calitatea ei fină 2 ". Din
punctul de vedere al motivelor decorative, această categorie nu diferă, decât poate printr-un spor de măiestrie
şi de atenlie la execu~ie de trăsăturile ornamentale ele întregii ceramici.
Categoria ceramicii grosiere include o mare varietate de caracteristici, unitatea acestei categorii fiind dată
însă de elemente cum ar fi grosimea mare a pere~ilor, pasta neomogenă, pietricelele şi bucă~ile de calcar folosite
ca degresant, arderea oxidantă, inegală pe suprafa~a ciobului şi uneori incompletă în profunzime, sau exfolierea
exterioară a pere~ilor. Gama cromatică a acestei specii variază de la tomui de negru şi cenuşiu la brun-roşcat,
cărămiziu şi chiar ocru-gălbui. Prezen~a cioburilor pisate în pasta unor fragmente ceramice apar~inând acestei
categorii, situalie regăsită şi în alte descoperiri Co~ofenF 6 , s-ar putea să se datoreze, conform opiniei unor
cercetători, arderii incomplete şi insuficientei frământări a lutului şi nu unei tehnici speciale de confeqionare
a ceramiciF 7 •
Datmită fragmentării excesive a materialului, reconstituirea unor forme de vase este doar ipotetică. Pot fi
contura te formele câtorva străchini (pl. VIII/ 4, 7) şi castroane, dintre acestea din urmă remarcându-se cel cu buza
în forma literei ''T" (pl. VIII/1), cu analogii la Ostrovu Corbului- Batu PisculuP 11 sau Câlnic 29 , sau cel cu brâuri
orizontale sub buză (pl. VI/ 2). Incertă rămâne, ca în majoritatea acestor piese, forma ini~ială a fragmentului
de la pl. VIII/ 2, cu marginea evazată, prelungită într-o torti~ă în bandă. Dintre vasele de dimensiuni mici,
se remarcă văsciorul de formă globulară, probabil o căni~ă, decorat în partea superioară cu două rânduri de
crestături (pl. VII 1). Fundurile de vase sugerează predominarea, în acest loc, a unor recipiente de dimensiuni
mici şi mijlocii (pl. X/ 2, 3, 9), deşi toarta lată, decorată cu şiruri de impresiuni (pl. XI 1), provine, probabil, de
la un vas de dimensiuni ceva mai mari.
Ornamentele s-au făcut prin adâncire, decor plastic şi barbotinare (pl. IX/ 5, 8, 9).
Din categoria elementelor plastice fac parte crestele verticale, modelate pe suprafaia aceluiaşi fragment
ceramic (pl. IV/ 7) şi brâmile alveolar-crestate, dispuse orizontal (pl. IX/ 2). Tradi~ia brâurilor plasate imediat
sub buza vasului (pl. VI/2), cu analogii şi în alte descoperiri Co!ofeni, ca cele de la Iaz 30 , Petreştf11 sau VinereaTăbărâşte:12, din prima fază a culturii, coboară până în cultura Cernavoda IIP 3 , motiv identificat şi pe ceramica
Baden. Elemente plastice, dar cu rol funqional, sunt proeminen~ele apucători de formă ovală (pl. IV/ 3; pl. IX/
3) şi de butoni conici (pl. IX/ 7).
Decorul incizat este realizat din linii în general înguste, dispuse în registre variate şi, de cele mai multe
ori, incoerente, caren~ă dată de suprafa!a mică a cioburilor. Există, în consecin!ă, o mare diversitate de motive
decorative incomplete, cum sunt liniile paralele verticale (pl. V 2, 7; pl. IV5, 7; pl. III/ 11) sau oblice (pl. V 3, 10,
12; pl. IV 1, 12, 15; pl. III! 1, 5, 8; pl. IV/ 5, 12; pl. V/ 3, 6), liniile simple, fără o dispunere clară (pl. III! 6, 7, 9;
pl. V/ 5) sau retelele de linii întretăiate (pl. III! 4, 12; pl. IV/ 2; pl. V/ 2, 7).
Dintre registrele ornamentale a căror alcătuite ini~ială se poate reconstitui menlionez motivul "ramurilor
de brad", cel mai des întâlnit (pl. Il 1, 2, 4, 8, 11, 14; pl. IV 6, 9, 13; pl. III! 3; pl. IV/ L 8, 13, 14), benzile haşurate
:!·~ Hotnan 1B7G,
z;;
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"

~9
"

'

0

11

:~ 2
J:l

p. 1B-1B; Ciugudean 2000, p. 22; Kahnar 1BBO, p. 409;

Lazăr 1B75, p. Gll

lJnul dinlre frag1nenlele din aceaslă calcgoric rni-a fost incn!dinţal de dl. 1. Bordaş cnre 1-a găsil în arătură, aproape
de locul în care, cu ocazia săpării acum cflţiva ani a unui şanţ de nprox. B0-100 cm adtmcime, în spalde cas<:i, a găsil
"ciolmri de oale asemănăloarn, înlregibile", după spusele domniei sale, pe care le d<:scria ca aviind .,o decoraţie de
dif<:rile linii albe. ca o incrustaţie, sub forma unor romlmri sau cnm nşa C<:va"', cărora nu le-a dal alunci însă nici o
importanţă, dimpotrivă, scopul săpării şanţului l"iind tocmai acela de a îngropa rnsturile din curte, rămase de la vechii
proprietari ai gospodăriei.
Lazăr 1D7B, p. :l!i
l.ipovan1!!90-l!Hl:l, p. lOG
Roman l!l70, pl. Ei/11
I/Jh/em, pl. Ei/12
l.iugudenn 2000, pl. 44/H
Ihidem, pl. 27/ 2-:l
Ihidem. pl. 20/1-2. 4; pl. 21/14; pl. 22/1-11
Comşa 1!173, p. 21!l

;)3
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oblic (pl. III 4, 8, 11, 14) cu analogii pe materiale de la Cicău- Sălişte (ABJ:! 4 , Unirea- Dealul Cămării (ABP\
Sântimbru (ABf 5 , Nud-Cetăţuie (ABr' 7 , în straturile g şi f, corespunzătoare fazei a doua, de la HerculanePeştera Hoţilor18 , pe materiale de fază I, cum sunt cele din nivelul e (I- VII) din aceeaşi peşteră 3 !' şi pe materialele
de la Oradea - Salca 10 şi Locusteni 41 şi, de asemenea, pe materiale din ultima fază a culturii, cum este cel de
la Nandru- Peştera Spurcată"' 2 • Se individualizează, de asemenea, motivul triunghiului "franjurat" sau mai
apropiat de cel numit "cu o latmă deschisă marcată prin impresiuni punctiforme""':1 (pl. IX/ 10).
Interesante sunt semnele incizate pe partea interioară a două dintre fragmentele ceramice pe care le-am
analizat 44 (pl. IX/ 3, 5 ). Fără a omite ipoteza tmor posibile accidente care ar fi putut duce la formarea acestor
"marcaje", ele par a fi totuşi realizate inten~ionat.
Impresiunile constau în alveole de forme, lărgimi şi adâncimi diferite, în funqie de unealta care a fost
întrebuinlată la realizarea lor. Acestea alcătuiesc şiruri orizontale (pl. IV/ 9, 10; pl. V/ 10, 15, 16; pl. VV 1-11, 13;
pl. VIII 1-3, 6, 8-11, 13-16), uşor oblice (pl. VII 12; pl. VIII 4, 5, 7) sau verticale (pl. VIII 2, 12), uneori combinate
pe aceeaşi suprafa~ă (pl. VV 14; pl. IX/ 1) sau completate de alte elemente decorative. Sunt dispuse mai ales în
zona umărului, sub buză şi pe toartă, iar sub forma unor mici crestături, chiar pe marginea buzei.
Deşi ne aflăm într-un spa!iu mult depă1tat de arealul de răspândire al culturii Baden în România 45 , prezen!a
impresiunilor circulare în ornamenta!ia a două fragmente (pl. IV/ 4; IV/ 12) întăreşte posibilitatea unor legături
cu mediile badenoide, ipoteză indicată şi de fragmentul cu brâuri alveolar-crestate, prezentat mai sus (pl. VV 2).
În acelaşi sens poate fi invocat şi fragmentul de strachină cu buza răsfrântă spre exterior, având o proeminen!ă
ce imită o toartă în bandă (pl. VV 11), cu analogii tot în mediul badenoid ca, de exemplu, cele de la Sânnicolau
Mare- Sălişte şi Oradea- Salca 4 r..
Pentru o viitoare contextualizare a influen!elor Baden în nord-estul Transilvaniei, men!ionez şi
o descoperire de suprafa!ă, pe care am făcut-o în primăvara anului 2003 în aşezarea Colofeni de la Batoş
Gledinel, cercetată sistematic de V. Lazăr47 • Frecventarea unor aşezări preistorice deja cercetate sistematic,
"bine cunoscute", lipsite de interes datorită epuizării ineditului lor, se dovedeşte a fi, iată, uneori utilă. Dintre
fragmentele ceramice Colofeni de aici (pl. XII 1-10), face parte şi o bucată din buza unui vas (pl XV 1), probabil
o strachină, care pune în eviden!ă un tip de recipient necunoscut în tradi!ia acestei culturi. Urmele unui
perete interior, care compartimenta diametral vasul 48 , sugerează o influen!ă din medii culturale alogene. Cele
mai apropiate analogii sunt străchinile cu două şi trei compartimente din cultura Baden, ca cele descoperite
la Pişcolt- Nisipărie 4 !', Girişu de Criş 50 sau Valea lui Mihai" 1 • Funqionalitatea celor doi butoni de pe buza
recipientelor badenoide, este sus!inută în cazul fragmentului de la Batoş, de gaura care străbate vertical buza
şi care era întrebuin!ată, fără îndoială, la agă!area vasului.
Ciugudean 2000, pl. 4!1/ G
Ibidem, pl. 50/1-2, 5; pl. 51/ :~; 52/5
:JG I/Jidem, ]il. 54/2
17
:
Ibidom, p. 50/4-0; pl. 57/7,
:'" Roman 1!170, pl. 73/ Il, pl. 711/8- !1
3
" I/Jidem, pl. G3/3, pl. 05/1!J
·l\l I/Jidem, pl. li0/4, 11
11
Ibidom, pl. fiO/ !J, pl. 01/ li, 11, 12
12
Ibidem, pl. 112/ !l, 12
1 :' Ibidem, 21i, pl. 30/ G, 7.
11 Semne similare apar şi în emimi altor descoperiri Cotofeni, vezi Popa 1!l!15, pl. Vl/20
15
Roman, Ncmeti 1!1711, 112, pl. 1
111
I/Jidem, pl. 5/3, pl. 52/4
' 17 Lazăr, Hl7:i b, p. G05-IlB şi, mai ales Idem, 1!1!15, p. 05 cu bibliografia şi concluziill! priviloare la cercetarea sistematică
a acestui sit.
111 Primul care a presupus că fragmentul ceramic pe care i-1 arătam provine de la un posibil vas compartimentat, deşi nu
cunoştea nici o descoperire similară din cadrul cullurii Cotofeni, a fost prietenul şi fostul meu coleg Ovidiu Chenescu.
Îi multumesc pentru observatie, cu atiit mai mult cu ciit analogiile din cultura Jladm1 mi-au confirmat ulterior că avea
drnplale.
1
" Roman, Nemeti 19711, pl. 20/4; pl. 33/U; pl. 38/2, 4, 5; pl. 40/1
50
Ibidem, pl. 57/ 9
51
Ibidom, pl. 44/2.
:'
:'
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Ohiecle din lut. Alături de fragmente ceramice, la Iernnleni au mai apărut trei fusaiole, fragmentare,
neornamentate, una aplati.zată, cu partea superioară uşor bombată (pl. X/ 4), având analogii la Oradea- Salca'' 2 ,
una aproximativ tronconicfD (pl. XI 6) şi una bitronconică (pl. XI 5), cu coresponden1e la Baeşa Montană
Colţani şi Câlnic" 4 şi, de asemenea, două aşa-numite perle sau mărgele""· Acestea, fragmentare şi ele, fac parte
din tipul celor cu perforalie longitudinală. Una, aproape întreagă, are formă cilindrică (pl. X/ 7), cealaltă este
bitronconică ("butoi")"[; (pl. X/ 8). Astfel de piese au fost identificate şi la Baeşa Montană- Colţani, Boarta" 7 ,
Câlnic, Aruncata, Poiana AmpoiuluF' 6 sau Călene- Cioaca lui Fornea"~1
Dintre bucă!ile de chirpic descoperite, una păstrează urmele unei substrnc!ii lemnoase (pl. XI 10), fapt
care a permis, pe baza analogiei cu o descoperire asemănătoare de la Cugir-Piatra Pleşiir;o reconstituirea, şi în
acest caz, a grosimii fibrelor vegetale care alcătuiau substrnqia (pl. X/ 11).
Consideraţii finale. Situa!ia prezentată mai sus confirmă vie!uirea în punctul Reghin- Ienmţeni, pe o durată
scurtă de timp, a unei comunită!i Colofeni, restrânsă numeric, plasată într-un ecosistem favorabil habitatului.
Trebuie luată în considerare, în acest sens, şi ipoteza gravitării acestor tipuri de comunităli preistorice mici
din această regiune, în jurul unor centre cu zăcăminte saline 1n, cum sunt, în acest caz, cele de la Jabeni!a şi
Solovăstru, aflate la o distan1ă de cea. 5 km în linie dreaptă 02 •
Deşi mare parte dintre elementele decorative ale ceramicii prezentate sunt evazive semantic, anumite
trăsături cum ar fi utilizarea generalizată a inciziilor înguste, prezen1a benzilor haşurate oblic, specifice fazei a
douar; 3 şi lipsa împunsăturilor succesive clasice (Furchenstich-ul ultimei faze), sugerează plasarea cronologică
a realită!ilor discutate, grosso moda, în a doua fază din evolu!ia culturii Co!ofeni. Persisten!a însă a unor incizii
late (pl. V/ 12), utilizate mai ales în prima fază, sau a brâurilor alveolar-crestate sub buza vasului, cu analogii
în descoperiri apar!inând aceleiaşi faze 64, par să dateze şi mai timpuriu aşezarea, adică în partea de început
a fazei a 11-a. Forma de relief aleasă de această comunitate, în lunea Mureşului, înclină, de asemenea, spre o
datare timpurie, aşezările Co!ofeni din faza a doua din Transilvania fiind amplasate încă pe forme de relief
preponderent joaser.".
În ceea ce priveşte pătrunderea unor influenle Baden în medii Co!ofeni, s-au exprimat păreri în repetate
rânduri 1;1\ îndeosebi în legătură cu descoperiri de pe cursul inferior şi mijlociu al Mmeşului. Materialele
prezentate aici sugerează că aceste influenle s-au prelungit şi spre nord-estul Transilvaniei, înaintând probabil
tot de-a lungul râului Mureş. Rămâne ca pentru cercetările viitoare privind cultma Co!ofeni în această zonă,
să se lină seama şi de acest aspect.
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Archaeological Materials Belonging to Coţofeni Culture
from Reghin- lernuţeni (Mureş county)
(Summary)
The aim of this pa per is to present the first certain Co!ofeni material descovered in the proximity of Reghin
city (in the north side of Mmeş county). The Co!ofeni pottery from Reghin-Jenmţeni belongs, generally, to
coarsware specie (the fine ceramic represents only 1%).
The presence of the Baden ini1uences in the Co!ofeni pottery f:rom the north-estern region of Transylvania
is sustained by a bowl fragment f:rom Batoş-Gledinel (Mureş district) (pl. XI/ 1) and by other details of the
pottery decoration from Reghin-Iernuţeni (pl. IV/ 4; VII 2, 11; VIII 12).
Some of the few elements, as the location of the material from Reghin-Iermzţeni in the low altitude of the
Mureş valley, the presence of Baden influences, together with the decoration manner of the pottery, sugests
the existence in this place of a settlement from the beginning of the second phase from the Co!ofeni cultural
evolution.
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2-Aşezarea Co~ofeni de la Reghin-Iernuţcni (fato Eliodor Moldovan); 3Localizarea zonei cu descoperiri.
Fig. 1 1- Geographical map of the Reghin geographical depression; 2- Co~ofeni settlement from Reghin-Jcrnuţcni
(fato Eliodor Moldovan); 3- The location of the descoveries.

Fig. 1 1-Harta Depresiunii Reghinului;
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Pl.I

Pl. 1-IX
Pl. 1-IX

Fragmente ceramice Cotofeni de la Reghin-Iernuţeni
Pottery fragments belonging to Co~ofeni culhrre from Reghin- Iernu1eni (Mureş district)
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Pl. X 1-3 , 9-Fragmente de vase Cotofeni; Obiecte din lut: 4-6-fusaiole, 7-8-perle/mărgele, 10- chirpic cu urme de
nuiele; 11- Reconstiturea grosimii fibrelor lemnoase imprimate in fragmentul de chirpic de la pozitia 10.
Pl. X 1-3, 9 Pottery fragments belonging to Coiofeni culture from Reghin- Jcrnujcnj (Mureş district); Clay objects:
4-5- spindle whorls, 7-8- beads, 10- clay floor fragment with marks ofwood substructure; 11-Reconstmction
of the wood substructure from previous position (10) .
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Pl. XI - Fragmente ceramice Co~ofeni de la Batoş- Glcdin el
Pl. XI Pottery fragments belonging to Co~ofeni culture from
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Un topor de tip Pădureni descoperit la Dumitra (jud.

Bistriţa-Năsăud)
George G. MARINESCU

În toamna anului 2003 în localitatea Dnmitra, aflată la 12 Km de Bistri1a, a fost descoperit întâmplător
un topor de cupru 1 (pl. I a-b), care în anul 2005 a fost achizi1ionat de Complexul Mnzeal Bistri1a-Năsănd~.
Locul descoperirii se numeşte "Valea Morii", în grădina casei cu nr. 671, o terasă cu o altitudine medie de cea.
400 m, plasată la cea. 1 km nord-est de sat (pl. II a). Din informa1iile furnizate de către descoperitor, Bnrzo
Nicolae, toporul a fost găsit la- 60-70 cm, fa1ă de nivelul actual, lângă o piatră de mari dimensiuni. În toamna
anului 2006 am efectuat o verificare:1 la fa1a locului, reuşind să identificăm locul descoperirii. Cu ocazia acestei
verificări am constat existen1a unei aglomerări de pietre masive din tuf vulcanic, specific zonei, unele fiind
deranjate de lucrările agricole, altele la descoperirea toporului. Sub aceste pietre an fost găsite două fragmente
ceramice din vase diferile 4 şi urme pn1ine de chirpic, posibil de la o amenajare neolitică, fără nici o legătură
cu toporul.
Descrierea piesei: topor de cupru cu orificiu transversal de înmănuşare, cu urml:) de folosire; turnat în tipar
bivalv, muchia superioară orizontală, marginile tubului sunt decupate semicircular şi îngroşate la extremită~i,
sec~iunea lamei hexagonală, patină brun-aurie. Pe ambele fc1e sunt vizibile mici asperită1i 5 . În interiorul găurii
de înmănnşare este o adâncitură pe direqia lamei, aceasta fiind foarte probabil urma be1igaşului de lemn ce
fixa dopul de lut în timpul tnrnăriir;. Dimensiuni: lungime = 12,5 cm; lă1ime tăiş = 3,5 cm; diamelrul interior
al găurii de înmănnşare = 2,3 x 1,8 cm; greutatea = 460 g; nr. inv. = 20 851 Muz. BN.
Topoarele cu orificiu transversal de înmănnşare an fost descoperite pe un spa1in întins din Europa centrală
până în Caucaz7 , având o evoln1ie lungă, sub diverse tipuri şi forme, în toată epoca bronzului. În acelaşi timp
au o mare putere de circnla1ie, variante specifice unei areal cultural fiind întâlnite şi în alte spa1ii culturale,
limitrofe zonei de origine. În mod sigur asemenea piese lucrate din cupru sau bronz, pentru epoca bronzului
timpuriu şi începutul celei mijlocii, pe lângă rolul lor practic, reprezentau un statut social şi un simbol de
putere 11 , în condi1iile în care topoare similare an fost lucrate şi din aur sau argint 9 • În sprijinul acestei idei vine
şi culoarea ini!ială a acestor piese, brun-aurie, orfevrarii dorind să imite piesele similare din aur. Toporul cu
gaură de înmănuşare pentru mâner (Schaftlochăxt] reprezintă pentru sud-estul Europei principala formă de
1
!'insa n-a fost nnalizată motalografic, dnr aspectul ne permite să presupunem că materialul utilizat este cupru!.
" Multumim pentru informaţiilo utile şi puneroa piesoi la dispozitie pentru publicaro, d-lor I. Chintăuan şi C:. Caiu.
" Au participat: I. Chintăuan, L. Vaida şi nutorul acestor rânduri.
1
Fmgment ceramic din pastă fină, do culoare roşie, probabil dintr-un vas de mari dimensiuni; fmgment ceramic din
pastă semifină, culoare cenuşie la exterior, gălbuie la interior. Ambele fragnwnl<) ceramice sunt rupte din vm:hime, nu
au ornamonle şi sunt lucralo cu mâna.
' Ar:estc)a pol să provină: de la o turnare imperfectă, în valve de lut uzate; de la o calitate mai slabă a melalului folosit,
ştiută liind prupri!!lalea cuprului de a retine oxigenul. sau, eventual, în urma unei arderi sm:undare.
G
i\1. Vulpe, E. Tudor, Cu pril'im In lofXJCUY.!le de metnl c:u ,gcwră du înmănuşwv tmmwursnlă, în SCIV, 21, :i, Hl70. p. 420 şi n. 10.
Din hihliografin vastă IH! limităm să cităm doar cf1Levn titluri pentru zona în discuţie: A. Mozsolics, !Jonzu(uncle des
Karpalun/Jec:ken.~. 1!Hi7, p. l:i-24; Al. Vulpe, Die .iixte und Huilu in Humiinien /,în PBF, IX, 2, Miindwn, 1!170; L. Cmnych,
Spuklmlannlyse unei Mdnllvumr!Jeitung in dc!r friih- und mitlellmmzuzuitlic:hun Kulturun dur ukminisc:hun SlUflfJO nls
Fursc:hung.~prolJ/em, în Eurasia Anliqua, !l, 200:!, p. 27-liZ !!le.
" Al. Vulpe, Struc:turi soc:inle şi crudinte rdigion.~e în upocci hrunzului şi prima epoc:ă a fierului, în Istoria H.omfmiei 1,
Bucureşti, 2001, p. :i55.
" A. Moszolics, Goldfunde des Depolfundhorizontes von Hujduscimson, în Ber.H.CK, 4(i-47, 1!Hi5-tHi, (1 !HH!), p. 1-7(i- vezi
şi H.epnrtoriul Arlwologic Covasna, 1!l!JB, p. 55 (hihliogralia mai V!!Che); Al. Vulpe, Tuznurul de la Jlerşinari. ()nouă
prezentam, în CCDJ, 15, 1!l!l7. p. 2!i5<l01.

Revista Bistri1ei, XX, 2006, pp. 71-78
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manifestare a statutului social 10 . la începutul epocii bronzului, descoperiri de acest fel fiind rare în centrul
Europei, însemnele puterii aici fiind halebardele şi pumnalele triunghiulare din bronz.
Toporul descoperit la Dumitra se încadrează în categoria topoarelor de tip Pădureni, descoperiri similare
fiind făcute mai ales în TransilYania, piese izolate apărând şi în zona extra-carpatică, în arealul culturii
Monteoru, apari~iile fiind puse pe seama schimbului. Faptul că este lucrat din cupru nu este un caz izolat,
piese de acelaşi tip fiind descoperite de multe ori în asociere cu topoare similare din bronz pe întreg teritoriul
României 11 • În evolutia toporului de tip Pădureni se pot distinge două faze 1 ~: Pădureni 1, în care se încadrează
şi toporul de la Dumitra, care are muchia superioară orizontală, marginile tubului de înmănuşare îngroşate,
sec1iunea lamei hexagonală, fiind lucrat din cupru sau bronz şi Pădureni II care prezintă o particularitate
constând dintr-o prelungire în partea superioară a orificiului de înmănuşare, fiind lucrat din bronz, unele
exemplare fiind ornamentale.
Alături de topoarele de tip Pădureni, în bronznl mijlociu, circulă o gamă variată de tipuri de topoare cu
gaură de înmănuşare transversală, multe dintre ele fiind contemporane, coexistând în areale diferite. Această
diversitate este surprinsă şi în nord-estul Transilvaniei, toate topoarele descoperite până acum apartinând unor
tipuri diferite 1 :1. Astfel, la Monor14 , localitate situată în partea de sud-est a judeiului Bistri!a-Năsăud, dintro descoperire întâmplătoare, efectuată în perioada interbelică, provine un topor de bronz de tip Monteoru,
încadrat ulterior de Al. Vulpe în varianta a doua 15 , contemporană cu Pădureni II. Topoarele de tip Balşa sunt
reprezentate în zonă, printr-un exemplar fragmentar descoperit într-un depozit la Dipşa (corn. Gala tii Bistritei) 1G
şi de trei tipare descoperite la Rusu de Jos (oraş Beclean) 17 . Între topoarele cu gaură de înmănuşare transversală
mai trebuie amintit un topor fragmentar de cupru, descoperit întâmplător în 1975, în localitatea Mireş
(com. Chiuza), punctul "Poiana Corjii"11l. Păstrarea fragmentară, doar a lamei care are sec ti unea hexagonală,
manşonul fiind pierdut din vechime, face dificilă încadrarea lui tipologică, autorul încadrând piesa într-o
variantă evaluată a tipului Balşa. După forma generală a piesei şi mai ales datorită lamei care este rotunjită şi cu
capetele lătite, toporul fragmentar de la Mireş s-ar încadra mai bine în varianta tipului Pătuleu1 , bune analogii
fiind piesele de la Pianu de jos 20 (jud. Alba) şi Berbeşti" 1 (jud. Vâlcea).
Topoarele de tip Pădureni II, Monteoru II-III, Balşa sau Hajdl1sâmson (asemănător cu tipul Balşa, dar de
dimensiuni mai mari. cu ceafa pu!in rotunjită, lama mai lungă şi terminată printr-un tăiş vertical), stau la baza
topoarelor cu ceafă rotundă şi prelungită de tipul Apa-Nehoiu-Kelebia 22 .
Din punctul de vedere al minereului folosit, toporul de la Dumitra, se încadrează natmal în zonă, fiind
o piesă produsă local. Existenta în Muntii Rodnei a zăcămintelor cuprifere şi apari!ia metalului la suprafa!ă
sub formă de element, oxid sau carbonat bazic 23 (pl. II c), precum şi apropierea geografică de Dmnitra a
10
11

12
1:!

1

'

15
16

17

1

1

"

"

20

21

Al. Vulpe, lsl. Rom., 2001, p. 358.
M. 7.omoşleanu, Depozitul de topoare din hronz de la JJorleşli, în Arh Mold, II-III, 19G4, p. 453-459; Al. Vulpe, Cu privire
la unele topor1re de aramă şi bronz din Moldova, în Arh Mold, II-III, l9G4, p. 12!1-139; idem, PBF, IX, 2, Hl70, Laf. 10,
142-143; Laf. 12, 180-182 (Parava); taf. 12, 1B8-1B9 (llorleşti) ele.
ibidem, p. 42-48, Taf. 8/11G-118, 1:10-132,!1-11, 4G.
Descoperirea de la Ilişua sau Cristcşlii Cic.eului, semnalată de \1. Roska, Jlep., 1 !142, în Thes. Antiq. Transsilv., Tom l,
p. 18, fig 8. 1, este de fapt de la Pădureni, vezi Al. Vulpe, op. cit., p. G3, taf. 9/127.
]). Popescu, Apropos de rleux hm:hes en Immze u douille tmnsversule, (rc?comment d6coUJrertes cm 1/oumunio), în Dacia,
N.S., 5-G. 1935-193G, p. l!l3, Fig. 3, 4.
Al. Vulpe, op. cit.. p. 47. nr. 1!l4. Taf. 12, 1!l4.
ihidem, p. 51. nr. 217, Taf. 14. 217: M. Kadar. Considempi privind metalurgia topoare/ar de lip JJalşa descoperite în
Tmnsilvuniu, în Omagiu Ioan Andri!oiu, Al!Ja-Iulia, 2005, p. 412, pl. 5, nr. 4.
F. K6szegi, în Folia Arch .. 9,1957. p. 48, taf. 8, 1-:i; Al Vulpe, op. cil., taf. 14, 229-2:H; M. Petrescu Dfunbovita, Dupozitele
de bronzuri din România. Bucureşti, 1!l7i, p. 43. pl. 1-3; E. Kadar, op. cit., p. 419, pl. 4-6.
G. Marinescu, .1\.'oi descoperiri do topoare do CUJJru şi hronz în Tmnsilwmia nord-ostic:ă, în Sl.Com. Caranseheş, 3, Hl79,
p. 125; idem, Corcdări şi descoperiri r1rhoo/ogir:o în judetul 11istrita-Năsăud, voi. 1, Bistrita, 2003, p. 1!11-192, pl. II /1.
Al. Vulpe, op. cit., p. 37-:19, taf. 7 (varianta Pătule).
Il. Ciugudean, S. A. Luca, Noi descoperiri de o!Jioc:to de cupru şi l1ronz în judetele Alba şi Sibiu, în Apulum, XXXIV, 1!l97,
Jl. 50, fig. 1/:l.
A. V. Ghelmez, Toporul do lmmz dv lullorboşli, în Jluridava, 2, 197G, p. 35-3G.

zz

1\l. \'ulpc. E. Tudor. în SCI\1. 21~ 3~ 1970~ p. 423.

23

1\1. Blăjan, E. Stoicovici, C. Ta tai. I. Marin, Studiul urheologir: şi mdalogmfic n/ unor obiecte de ammă şi bronz, descoperite
în sudul Tmnsilwwiei. în Snrgelin. XVI-XVII, 1~l82-1~l8:i, p. 107, fig. 1.
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acestor zăcăminte, uşor exploatabile în preistorie, ne face să presupunem un posibil traseu al metalului şi
apartenen!a lui locală 24 . În cadrul procesului de realizare a unei astfel de piese avem de fapt un întreg proces
"lan! tehnologic", ce parcurge o serie de etape, de la identificarea minereului şi până la scoaterea piesei din uz,
prin reciclare sau depunere votivă 25 . În cadrul acestui proces, meşterul fămar avea cunoştin!e temeinice despre
întreg procesul prelucrării metalului, probabil multe cunoştin!e moştenite de la o genera!ie la alta, lucrând în
ateliere locale, identificate arheologic prin prezen1a tiparelor 2 r1, creuzetelor, duzelor, re zidurilor metalurgice
etc. Este de presupus şi existen1a unor meşteri itineran!i 27 , care purtau cu ei lingomi de cupru, ulterior şi de
bronz din care realizau pe loc diferite obiecte la cererea localnicilor.
Prelucrarea locală a minereului, în epoca bronzului, este ilustrată de descoperirea făcută în 1971 la
Fântânele (com. Matei) în punctul "Dâmbul Popii" 211 • Aici a fost descoperită o groapă rituală legată de activitatea
metalurgică, 28 încadrată cronologic în bronzul timpuriu, mai precis în grupul CopăcenFl 0 . Cele patru tipare
chiar dacă sunt depuse fragmentar şi face dificilă identificarea pieselor care se realizau:n, arată o intensă şi
variată activitate metalmgică, a zonei în bronzul timpuriu, care va continua şi în faza următoare, după cum o
arată descoperirea tiparelor de tip Balşa de la Rusu de Jos:12 •
Viitoarele cercetări metalografice, mai ales prin studierea impmită!ilor din masa de cupru:B, vor putea
să precizeze originea minereului folosit în producerea unor obiecte arheologice din cupru şi bronz, precmn
şi amploarea schimbului dintre zone. Disponibilitatea materiei primea 4 (pl. II b), mai ales că exista şi aur şi
argint, au impus foarte probabil în epoca bronzului domina!ia unui factor politic care controla căile de acces
spre minereul din Mun!ii RodneF15 • Cursul Someşnlui Mare şi avantajele transportului fluvial a minereuluFHi
până la mari distan!e, a constituit în mod sigur o modalitate facilă utilizată în epoca bronzului. În acest sens
relevante sunt descoperirile unor depozite şi piese izolatea 7 , aflate pe toată lungimea cursului superior al
Someşului Mare, până foarte aproape de zăcământ=m (pl. III).
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J\partrmr!nţa sigură

a melalului folosit în toporului de In Dumitra la un filon din Munţii H.odnei, se poate face doar cu
analize metalografice luate din cele două probe [toporul şi presupusul zăcăm;înt).
M. Kadar, op. cit, p.41!1, nota !1, fig.l.
Tiparele erau confec(ionate din lut sau pintră [gresie sau tuf vulcanic), fără a se putr!a stabili o preferin(ă pentru \III
anunu! material. Se poate presupune, că pentru piesele cu ornamente exista o preferin(ă pentru tiparele de lut, care se
modelau mai uşor în privinţa detaliilor. Majoritate tiparelor sunt bivalve, încă din bronzului timpuriu, faţă de epoca
auterioară cfmd erau deschise sau monovalve, prezenliind urme de refolosire rr!petală.
FI. Cogf1llan, Bronzul timpuriu şi mijlor.iu în Banatul românesc şi pu r.ursul infwior al Mureşului, Bibl. Banatica XXIII,
Timişoara, 1!1!1!1, p.127-128 şi nota 217.
Descoperirea a apărut în mod izolat cu ocazia dezvelirii necropolei cellice, în sectiunile 57 şi 5B, lam 11 şi 13. Să păturile
au fost efectuate de un colectiv ştiinţific condus de 1. Il Crişan.
T. Soroceanu, () r.antri!JUţie la r.unnaşleren r.emmir.ii din epow bronzului in Tmnsill'(mia, în MemCD, Cluj, 1974, p. :JG7:F5. Autorul a încadrat iniţial descoperirea în bronzul târziu.
M. l{otl!a, Grupul Cupăr:eni /, Ed. J\ccenl, Bistriţa-Ciuj-Nnpoca. 2003. p. :i5-!i!l.
Unul dintre tipare se pare că era folosit la confm:tionarna pumnalelor sau halebardr!lor, allul pr!nlru confeqionarea de dălţi,
ullimele două fiind folosite la turnarea unor piese de mari dimensiuni, r.u tăiş mai mare de !i cm, posibil topoare cu gaură de
înmănuşare transversală. Toale sunllucrnte din tufvulcanic- vezi \1.H.olea, op. cit., nr. !i1-G4, p. 44-45, 4!1-!iO, pl. XXXW1-4.
supra 11. 14.
M. Kadar, op. c:it, 413-41 !i, pl. !l.
Twbuir! spus că în H.omflnia nu estl! nicăieri cupru pur în stare nativă, dar în combinaţie cu alte elr!mente. Pentru
minereul din Munţii H.ndnni este specifică apariţia uneori In suprafaţă:malahit57'1f• cupru. azurit5!i% cupru şi calcopirila
34% cupru. V. llrana, /,ăr.ămintule mdalifr.re in .mbsulul romunr~.~c. Bucureşti. 1!1!iB, p. ll7 sqq; Metalurp,ia neferoasdnr
in Tmnsilwmin fJFUiHlorică. Catalog de expoziţie, Cluj-Napoca, 1!l!l!i; I. Chinlăuan, Das llodenaur Berglmuge!Jiet - .lur
Geogmphie und Geologic!, în Silher und Salz in Sibenburgenlld. 7, Bochum, 2004, p. 17-2B.
Silber und Salz in Siebenburgen, Bel. 7: Jlodenau 's Sil/1er- Hi.~irilz' Glanz. /,ur p,eHr.hir:hle und h'ntwir.klunp, eines Hergorl.~
in den Karpolrm, coord. R. Slolla, V. Wollmann, 1. Dordea, llochum, 2004; L. Păiuş. /,ona minieră llm/nr1. Minele şi
mineritul, în Sl. Cercel. (Geologie-Geografie), 7, 2002. Bistriţa, p. 149-173.
Se poate presupune o primă reducere şi spălare a minereu lui chiar la fata locului, după acr!ea J1ind transportate produst!
semil'inite [bare, turle, lingouri) şi minereu ales spre aldiere.
Chiar dacă cronologic sunt posterioare toporului de la Dumilrn, fiind încadrate între bronzul mijlociu şi Ilallstall-ul
timpuriu. în mod sigur au npnr!inut aceluinşi centru de putere care controla msurscle naturale din Muntii Rodnei.
Ceorge C:. Marinescu, [Jrnenfulrlerzeitlir:he Bronzefundn cwHlem Norrloslen Sie!JCm!Jiir.!Jnm, în Bronzefunde aus Rumiinien
II, (T. Soroceanu. hrsg.). Bistriţa, 2005, p. 265-2114. La acestea se mai poate adăuga şi H.odna [descoperire izolată în 187fl,
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Toporul de la Dumitra constituie până în prezent cea mai veche descoperire metalică din această zonă,
putând fi considerat un artefact care ilustrează geneza metalurgiei neferoase din MunUi Rodnei, în epoca
bronzului. În sprijinul apartenentei locale este de men1ionat descoperirea la cea. 100 m est fa1ă de locultmde a
fost găsit toporului, a unei aşezări de epoca brouzuluFl 0 , toporul apaf1inând probabil acestei comunităti.
Pozi1ia cronologică a topoarelor de tip Pădmeni a fost stabilită pe baza asocierilor de piese din depozite, cu
descoperirile provenite din complexe cu o mare putere de datare. Al. Vulpe plasează topoarele de tip Pădureni,
prima serie la începutul bronzului mijlociu, în timp ce seria a doua prin analogie cu tipul Monteoru, îl situează
la mijlocul acestei perioade 40 , Ulterior, după descoperirea unui topor de tip Pătule, în Grecia , la Thebai, datat
în Helladicul timpuriu II sau poate în Helladicul timpuriu III, considerat un import 41 , da tarea sa a fost nrcată,
atât pentru topoarele de tip Pătule, cât şi pentru tipurile înrudite (Pădureni şi lzvoarele) 42 • Ţinând cont de
descoperirea din Grecia şi de noua cronologie, F. Gogâltan încadrează toporul de cupru de tip Pătule de la Fibiş
(corn. Maşloc, jud. Timiş), în bronzul timpuriu I-II 4:l. În mod asemănător, H. Ciugudean, plasează descoperirile
de tip Pătule din sud-vestul Transilvaniei (Zlatna, Pianul de Jos, zona Sibiului) în bronzul timpuriu 44 • În
descoperirile efectuate la Oaf1a de Sus "Ghiile Bolii", este semnalat un topor de tip Pădureni, seria recentă,
sta1iunea evoluând pe parcursul fazei Wietenberg II şi începutul etapei III 45 • Date importante ne furnizează
şi asocierea pieselor din depozitul Şimleul Silvaniei I (două topoare de tip Pădureni II şi tm topor de tip
Hajdl1samson) datat în bronzul mijlociu BM II (Gogâltan) = B III a (Moszolics) = Reinecke A 2, apar1inând unei
comunităli Wietenberg II46 .
Topoarele de tip Păd meni au avut o evolu1ie îndelungată pe parcursul epocii bronzului, seria 1constituind
o etapă în procesul evolu1iei, cu certe diferente fa1ă de tipurile de topoare anterioare. Topoarele de acest tip sunt
turnate în tipare bivalve, la început din cupru şi apoi din bronz, lama este hexagonală în sec1iune, urmând ca
în seria II să capete elementele caracteristice, prelungirea manşonului în partea superioară, nervuri accentuate
ale marginilor, calitate mai bună a metalului, fiind din bronz. Dacă tipul Pădureni l, apare cândva pe parcursul
bronzului timpuriu, mai sigur în a doua jumătate şi dispare pe parcursul primei jumătă1i a bronzului mijlociu,
varianta mai recentă (Pădureni II), pare să continue şi pe parcursul celei de-a doua jumătă1i a bronzului mijlociu,
după cum arată descoperirea de la Albeşti (jud. Mureş), unde un astfel de topor a fost găsit într-o groapa cu
ceramică Wietenberg, cu decor meaudric, specifică fazei Wietemberg III (Wietenberg C 1b Borroffka) 47 •
În concluzie, toporul de la Dumitra, se încadrează în tipul Pădureni I, fiind un produs local, apar1inând
unui comuuită1i, probabil ulterioară gmpului Copăceni sau integrată culturii Wietenberg (faza timpurie) şi
se datează la sfârşitul bronzului timpuriu - începutul bronzului mijlociu, într-o etapă anterioară orizontului
Hajdl1samson-Apa, adică în Bz A1 , eventual început de Bz A2 , din cronologia central-europeană.

a unor obit!cle fragmentare din bronz. un topor cu disc şi un tflrnăcop (ciocan), vezi M. Roska, /lup., p. 2U, nr. 52
(cu bibliografia veche). Stmmalarea trebuie privită cu rezerve. în twcutlocalităţii Şanţ sau Rodna-Nouă, siluată lflngă
Rodna, fiindu-i atribuit un depozit du bronz care u llerior s-a dovedit că era de la llngureni (jllll. Maramureş), vezi M.
Pelrescu-Dfunbovita. IJepo:t.ilelo ... , p. 117.
"" În urma perit!gezei au fost descoperite fragmente ceramice mărunte specifice epocii bronzulni timpuriu sau mijlociu,
însă nu ne permit o atribuire cullurală exm:tă. Nu au fost descoperite elemente ceramice tipice post Coţofeni care să
ne permite atribuirea aşezării grupului Copăceni şi nici fragmente ceramice specifice cullurii Wielenberg, din fazele
incipitmte. O posibilă atribuire culturală Sl! va putea face doar prin viitoare cercetări sislemalicc.
10
J\1. Vulpe, în SCJV, 21, :i, 1!170, p. 425; idem. PBF. IX, 1!170, p. 3!!.
11
J. Maran, JJie Sc~nfllochiixl (JUS dem Depolfund von Tlwhen (Millelgriechenlnnd) und ihre Stdlun2 im /lnhmen dur
hronzezeillichun ilxlu Siido.~tuuropa.~. în ArchKorr, 1!1. 2, 1!18!!, p. 12!1, fig. 1/2; apud F. Gog<Îitan, op. cit. p. 14:i.
12
J\1. Vulpt!, Nuuu JJuilrii~e zur Chronolo~iu und Kullurullun Glic•derung dur Friihhronzuzuit im Unlerun Domw~ubiet, în
Starinar, 40-41, 1911!!-19!10 (1!1!!1). p. 111; idem.l.~loria Uomcîniui, 2001, p. 240.
13
F. c;ogflllan, op.cit., p. 143, p. 201 şi nnla 4!i.
·H Il. Ciugudt!<lll, Epoca timpurie a bronzului În c:unlrul şi .~ud-I'C!slul 1'mmilvaniui, în Bibl. Thrac. XIII, 1!1!16, p. 124.
15
C. Km:s6, Mărturii i\rhuolo~icc, Baia Mare, 2004. p. 5B-!i3 , pl. XXXVIII. Toporul de bronz cu gaură de înmănuşare
lrausvnrsală a fost dt!scoperil în groapa 22, alături de seminte carbonizale şi ct!rmnică Wietenberg 11. Data calibrată
obţinută prin analiză cuC:" este de l!il0-1445 î.e.n .. cu probabilitate ma}..imă 15B!I-15HI-14!i~l i.e.n.
·•o Il. l'op, 1. lkjinariu. S & D. Băcueţ-Crişan, IJ. Saua, Z. Csok, Şimluul Silvaniui. Monowafic: arhuolo2ică, Cluj-Napoca,
200!i, p. :B-:Hi, pl .1.
17
C:h. Baltag, N. BoroiTka, Malcrialo arhuolo.~ice prui.~·toric:u du in Alheşli, jud. Muruş, în SCIVJ\, 47, 4, 1!l!Hi, p. :HIG<iH!l,
nota 41 şi 44, Fig. !L
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Une hâche du type Pădureni decouverte aDumitra
(departement de Bistriţa-Năsăud)

(Resume)
En 2004, dans la localite de Dumitra (departement de Bistrita-Năsăud), situee a 12 km de Bistri~a. on a
accidentellement deconvert une hâche en cuivre. Bien qu'on ait examine en 2006 l'endroit de la decouverle,
on n'a pas trouve d'elements indiqnant la maniere dant la piece a ete deposee. En revanche, on a pourtant
identifie a 100 m les vestiges d'un habitat datant de l'âge du bronze. La hâche appartient, peut-etre, a cette
communaute.
Typologiquement c'est une hâche a tron en forme de gant transversal (Schaftlochaxt), une variante
Păd meni 1 etablie par Al. Vulpe, tres repandue dans toute la Transylvanie, des exemplaires sporadiques ont ele
trouves aussi en Moldavie et Valachie. La presence du minerai de cuivre dans les Montagnes de Rodna et lenr
facile exploitation et transport sur le Grand Someş, nous determinent a le considerer cornme un praduit local,
d'autant plus que des etapes snivantes (l'Age du Bronze tardif et le debut du Hallstatt) proviennent plusiems
decouvertes metalliques. La hâche de Dnrnitra est jnsqu'a presente la plus vieille decouverte metalliqne du
cours superieur du Grand Someş, du Nord-Est de la Transylvanie.
Tont en tenant compte des elements techniques et typologiques de la piece, Oll a reussi ala dater ala fin de
la premiere periode de l'Age du Bronze- debut du Bronze moyen, avant l'horizon Hajdl1 samson-Apa, a savoir
pendant l'Age du Bronze A1 , eventuellement, debut du Bronze A 2 de la chronologie centrale-enropeenne.
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a

b
Pl. 1 a-b Toporul de la Dumitra
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E

A
b

2km

c

Pl. II a) Harta localită~ii Dumitra cu locul descoperirii; b) Zona minieră Rodna cu zăcăminte şi mine; c) calcopirită
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Pl. III. Harta descoperirilor metalice din Epoca Bronzului şi Hallstatt-ul timpuriu pe cursul superior al
1. Rodna ; 2. Anieş; 3. Feldru; 4. Rebrişoara; 5. Năsăud; 6. Dumitra.
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Noi date cu privire la descoperirile din epoca bronzului
de la Vălenii Şomcutei
Carol KACSO

Într-un articol publicat în anul19991, men~ionam trei puncte din raza localită~ii Vălenii Şomcutei (oraş
Şomcuta Mare, jud. Maramureş) (fig. 1) cu descoperiri din epoca bronzului: Peştera Valea Rea, Valea llli Ştefan
şi Ograda Blldenilor2 • Mai pe larg erau descrise atunci doar situa~ia arheologică din peşteră şi piesele apărute
aici. În comunicarea de fală prezint alte artefacte provenite din aceeaşi peşteră, precum şi materialul ieşit la
iveală în aşezarea din punctull'alea llli Ştefan, descoperirile din cel de al treilea punct, mult mai numeroase,
urmând a face obiectul unei alte lucrări.
*
Peştera Valea Rea 3 (fig. 2, pl. 1-9) se află la cea 3,5 km sud de sat şi 2 km în amonte pe cursul văii principale
ce traversează localitatea, Falea Rea sau Valea Caicana, în apropiere de confluen~a acesteia cu Valea Peşterii.
În amintita lucrare descriam peştera, precizând faptul că pârâul ocupă aproape întreaga galerie şi că nu există
aici spa~ii uscate, nici maluri sau terase mai ferite, astfel că este exclus ca ea să fi fost vreodată locuită 4 •
Materialul arheologic din peşteră (ceramică şi câteva oase de animale) a fost adunat de Georgeta M. Iuga
în cursul anului 1980. Ea mi-a pus la dispozilie pentru studiu şi publicare 116 fragmente ceramice, dintre care
20 (fig. 3-4) ofereau indicii cu privire fie la formele de vas din care proveneau, fie la decorul lor, ele permilând
atribuirea descoperirilor culturii Suciu de Sus".
De abia în anul 2001, atunci când Georgeta M. Iuga a primit alte atribulii în cadrul Muzeului din Baia
Mare, ea predând Secliei de Arheologie patrimoniul pe care îl administra, am aflat că în realitate materialul
arheologic recoltat din Peştera Valea Rea este mult mai numeros, printre piesele rămase nepublicate găsindu
se exemplare chiar mai semnificative decât cele deja studiate. Cu ajutorul acestora încadrarea culturală a
întregului ansamblu nu se modifică, dar devine şi mai evidentăli. Noul lot con~ine 170 de fragmente ceramice,
dintre care 40 se pretează la o analiză referitoare la forme şi decor, precum şi şase fragmente de oase de
animale.
Aspectul fragmentelor ceramice nu diferă de cel al pieselor deja publicate. Multe dintre ele, datorită apei
în care au stat sau s-au rulat o perioadă de timp îndelungată, au forma unor pietre plate cu marginile rotunjite,
ele fiind şi acoperite cu o crustă mai mult sau mai pulin groasă de săruri, în principal carbonat şi hidrocarbonat
de calciu. Fragmentele au suferit şi un proces de silicifiere, care a dus la creşterea duritălii lor.
Formele de vas prezente sunt oala (fig. 5, 1-9), vasul cu gât înalt şi corp bombat (fig. 5, 10-12, fig. 6, 1-4),
vasul cu gât scurt şi corp bombat (fig. 6, 5), străchinile şi castroanele (fig. 6, 7-10), vasul de mici dimensiuni
1

C. Kacs6, SCIVA 50, HHHJ, 11:l-12!i.

JIJir/em, 111!.
" Cod 4002/1, Vt!Zi C:. Coran, Calulogul Hi.~lenwlic ul peşlr!rilor din Ilomuniu, Bucureşti, 1 !HI2, 21!0. Pl!Ştt!ra a fost carta tii dt!
mai mullt! ori, Vt!Zi D. Iştvau. Carst2, 1!HI2, G2 sqq.: I. c;iurgiu t!t alli, Buletinul Clubului de Spm1logit! .,Emil Racovi[ii''
Il, l!Hl:l, IlO. Cea mai rm:nnlii carlart! n pt•şh!rii a fost t!fncluillă de Clubul de Speologie Monlaua din Baia Mare în anul
2000. fiind sta!Jilitii o lungime de 175 m şi o dt!llivelarn dn +!Ui m. Ea a fost validalii la Cadastrul Carstului din Romfmia
al Institutului dn SpmJiogie Emil Rar:ovi!ă din Bur:umşti.
• Kacs6, op. cit., 114 sq.
Ihirlem, 115 sqq., fig. :~-4.
" Înlmgul malerial arlwologir: din l't!Şit!ra Valna Hna st! aOă la Muzeul de Arheologin şi lslorie din Baia Mare (m. inv.
3:1!i:l7 -33702).
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(fig." 7, 1-3). vasul~strecurătoare (fi?. 7, 5-6). Au apărut şi o toartă, probabil de la o ceaşcă (fig. 7, 4), precum şi
mm multe fund un de \'as, cele ma1 multe provenite de la oale (fig. 7, 12-18). Fiecare dintre formele enumerate
este reprezentată prin mai multe \'ariante.
Tehnicile de decorare sesizate sunt excizia-incizia, incizia, canelarea, strierea şi modelarea în relief.
Motivele cele mai semnificative au fost realizate în tehnica exciziei-inciziei sau a inciziei: linii în zig-zag
înscrise în spalii excizate (fig. 6, 1. 4), grupuri de linii paralele verticale, flancate de spalii triunghiulare excizate
(fig. 6, 2), linii uşor oblice ce alternează cu linii marcate de scnrte impresiuni (fig. 6, 4), linii orizontale (fig.
5, 10, fig. 6. 3), uneori însolite de linii oblice (fig. 6, 8). Caneluri verticale relativ late apar pe un vas de mici
dimensiuni (fig. 7, 3), iar striurile sunt prezente pe oale (fig. 5, 5, fig. 7, 7-11). Motivele în relief: banda alveolată
şi proeminen1a conică alungită decorează în exclusivitate oalele (fig. 5, 8-9).
Formele de vas, tehnicile de decorare şi motivele ornamentale descrise sunt tipice pentru cultura Suciu
de Sus. Un exemplar mai pulin obişnuit este doar strachina fig. 6, 9, cu marginea sa puternic rotunjită pe fala
interioară şi corpul de asemenea puternic curbat.
Dintre oasele găsite, două par să fi fost prelucrate. Este vorba de un fragment de os de bovideu asculit la
un capăt şi tăiat aproape unghinlar la celălalt capăt (fig. 8, 6), şi de un fragment de os, probabil tot de bovideu,
tăiat drept la un capăt şi rotunjit semilunar la celălalt capăt (fig. 8, 5 ). Primul putea servi drept străpungătoare,
al doilea drept spatulă.
În ceea ce priveşte semnificalia descoperirilor din Peştera Valea Rea, în articolul din 1999 am discutat
două alternative: una de natură profană şi una de natură cultică 7 , şi am afirmat că mult mai probabilă pare cea
de a doua. Am presupus că fragmentele ceramice proveneau din depuneri intenlionate, poate inilial sub forma
unor vase întregi, ce puteau contine ofrande de mâncare sau băuturăH.
În lucrări mai noiB am mentionat şi o altă explicalie posibilă a prezenlei pieselor arheologice în peşteră, şi
anume scurgerea lor dintr-o staliune af1ată pe platoul de deasupra peşterii.
Cercetările efectuate pentru descoperirea unei astfel de staliuni, în mai 2003, împreună cu D. Pop, Z.
Şomcutean, J. Dani şi G. V. Szab6, apoi, în ziua de 31 octombrie 2004, împreună cu D. Iştvan, nu au dus însă la
rezultate, nefiind găsite nici un fel de urme arheologice Am putut doar stabili că platoul (pl. 10) are o extindere
de aproape 2 km şi se continuă înspre sud cu o zonă uşor înăliată, cu cota maximă de altitudine 452 m 10 , de
unde şi izvorăşte pârâul. Partea mai coborâtă a platoului se numeşte Făget, iar partea înăllată Ghermănoasa.
Înainte de a dispare în peşteră, pârâul mai are o porliune de curgere subpământeană de aproximativ 50 de m.
Tot pe platou se află intrările în două peşteri de dimensiuni mult mai mici, Peştera din ponoml de la Cariera
Făget (2002/7) şi Peştera

din Deal (2002/8) 11 •

În lipsa unei staliuni arheologice pe platoul de deasupra peşterii. pare acum şi mai probabilă ipoteza că
materialele găsite în peşteră, apaninând în exclusivitate culturii Suciu de Sus, provin din depuneri intenlionate
efectuate în cadrul unor ceremonii religioase. Astfel de ceremonii au avut loc frecvent în peşteri de-a lungul
tuturor perioadelor pre- şi protoistorice, câteva exemple, chiar apropiate geografic, fiind deja citate cu ocazia
primei publicări a materialelor din Peştera Falea Rea 12 •
Ceramica găsită în peşteră este cea comună tuturor aşezărilor Suciu de Sus, predominante fiind vasele de
factură mai grosolană, dar nelipsind nici cele din categoria ceramicii fine 13 • Se confirmă în acest fel observalia
făcută deja la alte depuneri cultice din peşteri 14 , că nu a existat o veselă special pregătită pentru activitătile de
cult, fiind folosită cea uzuală în aclivitălile zilnice.
Kacs{J. op.ril., 11 H.
" Ibidem.
" f\acs6, Marmatin 7/1, 2003, 122: idem, /,u den ProiJ/emcn dorSuciu de: Su.~-Kultur in SiebeniJiirgcm, in J. Bi1Lora, \~ Furm{mek,
L. Vei iacic (nd. ), Einflii.~.~o und Konluktu alteuropiii.w:hcr Kulluren, Fcslsc:hrifl fiir fozcif \1/wlc/r zum 70. Cebwtslu~ (pmscu rtat
i11 continuare Kacs6, Sru:iu de Sus), Nitra, 2!Hl4, :J2B; idt:m, Mărturii urlwolo~ic:e. Baia M;m:, 2004, 71.
10 La pu11ctul măsurat cuordol!att!le gmJgrarice su11L: laliludiru:a N 4!l"2!i',2H,II", lougiludirwa E 2:J"2li'.4!!,9".
11 (;orali, OfJ. c:il., 349.
1
" Kacs(J, SCJVA 50, 1!l!l9, 11!1 sqq.
"' Surprinde intr-o oan:care măsură ahsen[a vast:lor vatră. Uita dintre formt:le cele mai tipice ale culturii Suciu de Sus.
N-ar 11 exclus lotuşi ca fragmnntn din astfel de vasn să st~ găst:ască printn: ct:lt: rwanalizahilt:.
14 1~ Ellel, llc!hlcn und Sc:hcu:hthiihlen - dic !Vutzun~ l'on IWhlen ulH Kultpliilze in Mitlolcuropa von Ncolilhikum bis in
die Lalc}nczcit, in Kult dor Vorzcil in den Alpen. Opfi:r~ulmn- Op(c:rlmwc:hlum, Schril'lnnmihe der Arlmitsgemeinschaft
Alpeulăuder. Ilernusgegebeu VOll der Kommissioll I (.hultur uml c;esellschaft), Bozml, 2002, 401.
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În zonă există numeroase peşterP", dintre care doar pu~ine au fost cercetate şi din punct de vedere
arheologic. Pentru unele dintre ele, tradi~ia locală spune că au fost folosite drept adăpost în vremuri
tulburP';. Măcar unele dintre aceste peşteri au fost desigur utilizate de comunită~ile pre- sau protoislorice. Şi
din acest motiv, investigarea lor este obligatorie.
*

În timpul redactării comunicării de fa!ă, am solicitat Clubului de Speologie Montana din Baia Mare,
custodele obiectivului, o nouă verificare a Peşterii Valea Rea, pentru a se constata dacă mai există aici
vestigii arheologice. În ziua de 9 ianuarie 2007, T. Minghiraş şi Z. Şomcutean au controlat o porliune din
albia pârâului, apropiată de intrare, adâncă de 0,10-0,20 m, şi au găsit, grupate sau dispersate, numeroase
fragmente ceramice. Ele sunt identice ca factură cu cele anterior găsite în pârâu. Fără îndoială că o cercetare
mai aprofundată, cea de acum fiind limitată datorită timpului scurt avut la dispozilie, va prilejui şi alte
descoperiri.
*

În vara anului 1980, Georgeta M. Iuga a efectuat un sondaj de verificare în punctul Valea llli Ştefan, aflat
pe o pantă de deal din stânga pârâului Valea Rea, la sud-vest de Vălenii Şomcutei. Din păcate, nu există nici o
docmnentalie referitoare la sondaj, se poate bănui doar că el nu a fost prea extins, materialul ajuns la muzeul
din Baia Mare nefiind prea numeros cantitativ. El constă exclusiv din fragmente ceramice, toate apaninând
culturii Suciu de Sus 17 •
Nu s-a reuşit reîntregirea vreunui vas, doar parliala reconstituire grafică a unor forme ceramice. Cel
mai bine sunt reprezentate oalele (fig. 10-11). Cele mai multe dintre acestea au culoarea roşiatică şi sunt
realizate din pastă de slabă calitate, amestecată cu multe pietricele, arderea lor fiind în general satisfăcătoare.
Există totuşi şi în această categorie exemplare mai bine lucrate, de culoare cafenie, din pastă cu pu!ine
pietricele, foarte bine arse, cum este vasul fig. 10, 20, din care se păstrează o parte mai mare din porliunea
superioară. Oalele apar în numeroase variante şi subvariante, elementele pe care le avem la dispozi!ie
permit însă numai pu\ine clarificări în această direc~ie. Este evident că sunt oale cu pere1ii aproape drep~i
până înspre fund şi oale cu perelii mai mult sau mai pu(in curba!i. Ambele variante se caracterizează prin
margini mai mult sau mai pu\in accentuat răsfrânte în exterior. Apar şi oale cu marginea uşor lobată (fig.
11, 3). Multe dintre ele sunt ornamentale cu striuri, combinate uneori cu motive în relief: brâuri alveolate
plasate imediat sub margine (fig. 10, 2-7. 9. 12, fig. 11, 9), creste alveolate (fig. 10, 2-3), butoni (fig. 10, 20,
fig. 11, 10).
Printre formele ceramice identificate la Vălenii Şomcutei-Valea llli Ştefan se numără vasele de mari
dimensiuni, de culoare roşiatică, pasta cu multe pietricele, arderea bună, cu marginea răsfrântă în exterior
şi perelii curbali, decorate cu motive în relief: butoni (fig. 11, 13) şi torli-apucătoare (fig. 11, 14). În timp ce
butonii, dar şi celelalte motive în relief menlionate la descrierea oalelor sunt caracteristice mai multor culturi
din epoca bronzului, tm'lile-apucătoare, aşa cum apar şi la Vălenii Şomcutei, pot fi considerate specifice culturii
Suciu de Sus 18 , care au fost preluate şi de grupul LăpuşE1 •
Alte forme de vas prezente în aşezarea aici analizată sunt vasele cu marginea răsfrântă în exterior,
gâtul scurt, corpul uşor bombat (fig. 12, 1-6. 11, fig. 13, 1-10), o parte neornamentată, o parte ornamentată
15

(;iurgiu el alli, Ofl. cit., Hlfl:i, 11-H1: Işlvan, llulelinul Clubului de Speologie .,Emil Racovi!ă" 11, l!lH:i, !l0-!17: D. Işlvan, A.
Zachan, Buletinul Clubului de Speologie .,Emil Racoviţă'' H, 1!HI:I, !lH-lOG; lşlvan el alli, Cercetări Speologice 1, 1!l!l2, 50-H4.
"; De ex. peştera de In Fnîncenii Boiului, vezi 1. Chiş Şter, A Tîrşar, l•bldor şi o!Jicuiuri din lowlilatua JJoiu Muru (1}, Studii şi
articole Il, Socic!talea de Şliinte Filologice din Republica Socialistă România, Filiala Baia Mare, Baia Mare, 1!l7:J, 12G.
17
Materialul se aria la Muzeul de J\rlwologie şi Istorie Baia Man! (m. iuv. :1370:i<1:17!i5).
'" 1:acs6. Marmalia 7/1, 2003, pl. :12, 13 (Săsar-/Jrimuu Morii): idt!m, Marmalia H/1. ZOO!i, fig. 4, 1 (Baia Mare-/Jeu/u/
Morgău).

'" Idtnn, Thrar.o-llar:ica 11, HHIO, rig, 7,
Cl!ramica dinum:ropola lumulară dn la

11

(Liboliu-/.Xîmlm Cru(:ii). În uumiir man! apar aslft!l dn torti-apur:iitoarn pn

Liipuş.
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cu striuri şi motive în relief sau cu moti\·e spirala-geometrice, realizate în tehnica inciziei şi a incizieiexcizieL străchinile şi castroanele (fig. 13, 11-15) 20 , unele ornamentale cu striuri şi mici alveole alăturate
sub margine, ceştile (fig. 13, 16-18), decorate cu caneluri sau mici alveole alăturate. Fragmentele fig. 12, 7 şi
fig. 12, 9, ambele cu decor incizat-excizat, aparlineau, probabil, unor vase cu gâtui înăl~at şi corpul bombat,
asemănătoare celor de la Oar~a de Jos-1'âlceaua RzzszzluPl, Giurtelecu Hododului-Dealzzl Nucilor22 , SeiniDagas2J, Someş-Uileac-Bicirig 2 ~ etc. Fragmentul fig. 12, 10, cu un motiv de cercuri concentrice, provine,
eventual, dintr-un \'as cu marginea răsfrântă în exterior, gâtui scurt, corpul bombat. Exemplare de acest fel,
par~ial întregile, pro\·in din aşezările de la Bicaz-Igoaie 25 şi Petea- Famă 26 • Surprinde şi la descoperirile puse
în lumină în aşezarea de la Vălenii Şomcutei- Falea lui Ştefan lipsa vaselor-vatră. Această formă de vas este
însă prezentă în aşezarea din punctul Ograda Bzzdenilor, aflată doar la mică distan~ă de cea din punctul Valea

lui Ştefan.
Materialul descoperit la Vălenii Şomcutei- Valea lui Ştefan înscrie aşezarea de aici printre cele ce apar~in
fazei a doua a culturii Suciu de Sus. Aceastei faze îi apar~in şi aşezarea din punctul Ograda Budenilor, precmn
şi descoperirile din peşteră. Este de remarcat că în nici unul dintre aceste obiective nu a apărut ceramică de
culoare neagră în exterior, roşie în interior, fapt ce permite concluzia că ele nu au mai fost utilizate, respectiv
locuite în perioada imediat ulterioară culturii Suciu de Sus, aşa cum se întâmplă cu numeroase alte aşezări,
unde habitatul nu încetează odată cu dispari~ia acestei culturF 7 •
Ambele aşezări din epoca bronzului de la Vălenii Şomcutei se încadrează în aceeaşi fază culturală. Acest
fapt nu exclude posibilitatea existen~ei unor diferen~e cronologice între aşezări, mai probabil pare totuşi că
ele sunt contemporane. În timp ce aşezarea din punctul Ograda Bzzdenilor este plasată într-o zonă mai joasă,
mai deschisă şi mai accesibilă, cea din punctul Valea lui Ştefan se află pe un teren mai înalt, uşor îndepărtat
de cursul principal de apă din zonă, mai greu accesibil. O situa~ie identică a fost constatată la Vad, unde
aşezarea din punctul Poduri este plasată pe terasa înaltă a rânlui Cavnic, în timp ce aşezarea din punctul
Ştiw·dina se află, la 2,5 km distan~ă, pe o pantă de deal, în imediata apropiere a unui afluent almen1ionatului
râu 26 •
În lipsa unor cercetări mai ample, este greu de apreciat rolul fiecăreia dintre aceste aşezări. S-ar putea ca
aşezările din punctele Valea lui Ştefan şi Ştiw·dina să fi fost locuite doar în anumite perioade ale anului, în timp
ce cele din punctele Ograda Bzzdenilor şi Poduri să fi avut un caracter permanent. Judecând după răspândirea
la suprafa~ă a fragmentelor ceramice, între aşezări există diferen~e şi în ceea ce priveşte extinderea lor, cele din
Valea lui Ştefan şi Ştiw·dina fiind mult mai mici.
Având în vedere situa~iile cunoscute din alte regiuni ocupate de purtătorii culturii Suciu de Sus, respectiv
ai grupului Lăpuş 29 , putem presupune că şi în zona Şomcutei a existat o aglomerare de aşezări, care a avut un

20

S-ar pulea ca unele dinlre fragmenlele iluslraln să aparţină Loluşi calegoriei oalolor, parlr.a
fiind în mulle cazuri asemănăloare celr.i a slrăr.hinilor şi caslroanelor.

01

Kacs6, Suciu de Sus, fig. 4, 1-2. 4.

-- Id,~nl, Mannalia 7/1,

superioară

a acnslor vasr.

pl. 10, 1.

Ihidcm, pl. 34, 1-2.
21 IJ. Pup, Marmalia 7/1, 2003, fig. 2. 1.
25
Kacso, RevBislriţei l!l, 2005, pl. 5. 2.
2 n L. Marta, JJor hmn:t.orw Naclrddopotfund wm l'utoa, Kr. Salu Maro, înT. Soroceauu (c!d.), 1/mn;wrw 11mde uus llumiinhm
II. JJuitrii~u zur Verăffcntlic:Jmn~ und JJuullm~ hronzc- unei iiltorlwll.~lrlll:t.oillic:lwr Mutullfunclc in curopiii.~c:lwm
/:u.~wnmc:nlumg, Biblioteca Muzc!ului Bistri(a Smia IIistorica 11, Bistri(a, Cluj-Napoca, 2005, pl. 5, 1.
27 Dn c:x. Oar(a dr! Jos-Hîlwuua Husului (Kacs{J, Sru:iu ele Su.~. :nn), Oar(a de Sus-Oul Făp,etului-Fă~r:L (Kac:sc), Marmatia 7/1,
114 sq., nr. 111c), Rad1ş-Gum/omăului (I. Bc!jinariu, Marmatia 7/1, (ill, ur. !l, 71; Km:sc), AclaMP 2!i, 2tHl4, 7U sq., fig. 4,
1-Hi), Homf111aşi-Statiu de c:arl111mnji S. C. Commw (Bc!jinariu, op. c:it .. liH sq., nr. 10, 71). Tihău-[,(J Cernic:le (llejinariu,
op. cit., ti!l sq., nr. 13, 71), Nyirmmla-Vcî/_1•o~w:tă (K. Tcllh, L. Marta. l~vkNyiregyhi\za 47, 2005, 125). Îutrucfll situatia
straligrafică a eera micii nr!gm-roşii din cadrul aşc!zărilor mrm!ionatr! nu a fost lămurită rlrH:f1t în cazul cdei de: la Oar(a
de! Sus-Oul Fă~c:tului-Făgc:l, unde c:ste evidc!nt că a nxistal o locuim îndelungată şi continuă Suciu de! Sus-Lăpuş, nu
se: poatn exclude! nici posibilitatna ca acr!aslă cc!ramică să apar(iuă iu malitate comunili'i!ilor Suciu de! Sus tftrzii, fiiucl
dovada inr:c!puturilor unor sr:himbi\ri C!sen!iak şi in acest domrmiu al produc(iei matc!rialr!. Astl'd de: schimbări sunt clar
sc!sizatn pn parcursul nlaJwlor rln înmput ah! Bronzului tf1rziu inmirwrit şi mr!talurgie.
"" :F\m:s6. Dacia N.S. 31, 1!l87, !Hi, 11r. 27.
"" Idmn, Rr:vllislri(ei 19,2005, 54; idmn, Angustia 9, 2005, 108 sq.
23

82

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

centru politic şi religios. Pare destul de probabil că depunerile din Peştera Falea Rea sunt în legătmă cu un
astfel de centru. Este posibil ca şi în Depresiunea Copalnic, unde se află amintitele aşezări de la Vad, să fi fost
o astfel de aglomerare.
În regiunea colinară dintre cursurile mijlocii ale râurilor Lăpuş şi Someş se găsesc în număr relativ mare
obiective ale culturii Suciu de Sus. Dintre acestea au fost cercetate prin săpături, în afara celor de la Vălenii
Şomcutei, aşezările de la Mesteacăn-La Parhon-Valea Caselo1~w şi Prislop-Fântâna Boului şi Ograde-Valea
Boulufll, dar şi aşezarea de la Ciolt-Cioltişoi~' 2 , cercetată doar perieghetic, a livrat deja o mare cantitate de
material. În toate aceste obiective apare masiv ceramica excizată-incizată, caracteristică fazei Suciu de Sus
II. Lipsesc, cel pu~in în stadiul actual al cercetărilor, descoperirile care să indice prezen~a aici a primei faze a
culturii. Pare probabil că şi această regiune, la fel ca şi Depresiunile Lăpuş şi Sălaj, a fost populată de abia în
etapa de evoh1~ie mai recentă a culturii. În timp ce în amintitele depresiuni a fost evidenFată, cu siguranlă sau
cu probabilitate, prezen!a comunită~ilor Wietenberg într-o etapă ante-Suciu de Susn, în teritoriul aflat între
cursurile mijlocii ale Lăpuşului şi Someşului lipsesc orice indicii cu privire la locuirea din epoca bronzului
care a precedat apari~ia culturii Suciu de Sus. N-ar fi exclus ca cercetările viitoare să ateste şi aici prezenla
culturii Wietenberg, mai ales că în teritoriul imediat învecinat sudic există numeroase sta!iuni ale acestei
culturP 4 • Desigur, răspunsurile care vor fi primite prin intensificarea cercetărilor vor lămuri şi apartenen~a
culturală a unuia dintre cele mai importante depozite de bronzuri găsite în nordul Transilvaniei, şi anume
depozitul de la Gaura (Valea Chioarnlui), descoperit încă spre sfârşitul secolului XIX, cu o compozi~ie ce stă
sub semnul controverselor35 •

NEUE DATEN BEZUGLICH DER BRONZEZEITLICHEN FUNDE
VON VĂLENII ŞOMCUTEI
(Z usarnrnenfassung)
Auf dem Territorium der 01tschaft Vălenii Şomcutei (Stadt Şomcuta Mare, Bz. Maramureş) befinden sich
drei Fundstellen, die bronzezeitlichen Materialien lieferten: die Valea Rea-Hăhle und die Siedlungen auf den
Fluren Valea lui Ştefan und Ograda Budenilor. Von diesen wurden teilweise nur die Funde aus der Valea ReaHăhle publiziert (SCIVA 50,1999, 113-126).
Im vorliegenden Beitrag werden andere Keramikbruchstilcke sowie Tierknochen vorgelegt, die in dem
Bach, der die Valea Rea-Hăhle durchfliei)t, gefunden wuden (Abb. 5-8, Taf. 9). Es werden ebenfalls Funde
verăffentlicht, die aus der sich in der Flur Valea lui Ştefan befindenden Siedlung stammen, wo 1980 eine
Kontrollgrabung durchgefilhrt wurde. Die viel zahlreicheren Funde aus der Flur Ograda Budenilor werden in
einem anderen Aufsatz publiziert.
Die Valea Rea-Hăhle ist sehr eng und von einem Ende zum anderen von einem Bach durchquert (Abb.
2, Taf. 1-8). Hier sind keine Lebensbedingungen und auch der kurze Aufenthalt stăi)t auf Schwierigkeiten.
Die Keramikbruchstiicke aus der Hăhle sind sehr wahrscheinlich Reste der absichtlichen Niederlegungen
im Rahmen einer Kulthandlung. Die Annahme, dai) die Keramik evtl. aus einer noch nicht identifizierten

"" Kacs{J, Dacia N.S. :n, 1DB7, :i~l. nr. l!l, fig. fl, 7-lD, fig. 9, 1-11. Săpături c;. M. luga.
"' ldl!ITI, Marnwtia 7/1. 1Hi, ur. 21, pl. 29, 3-24, pl. :w. Săpături c;. M. Iuga.
"" Ibidem. 100. m. !i. pl. 3, 5-l!l. pl. 4-8.
"" Idem, JJo.~f:n]Jeriri \tWdenlJe~ la Lăpuş, în In memuriam N. Chirlinşnn, Oradea, 200:i, 117 sqq.
"" lkjiuariu, Opinions on llw Widenlmr~J IJ'J!U Hnc/~· from llw Sălaj Counly, în C. KacsÎJ (ud.), JJronzezeilliclw
Kullurersclu:inun~Jen im kurpalisc:lwn Jlaum. JJin Hnzinhungnn zu clnn IJnnw:hlJllrlcm GdJinlen. lihmn.~)'llllJosium .fiir
Alnxunclru Vulpe zwn 70. Guburlsla~J JJaia Mc1m 10.-1 :J Oktulwr 2001, BiblMarmalin 1, Hain Mam, 2001, 25 sqq.; idem,
Rl!VIlislri!l!i 15. 2001, 21 sqq.: idum, Consideratii p1ivincl cle.w:opc~ririln culturii Wic:ten!Jerg elin judetul Sălaj, în C. Cosma,
JJ. '1\nnba, A. Rustoiu (ml.), Studia Archcwlogica el I li.~loric:a Nicolcw Gwlea 1Jicala, BiblMusl'orolissunsis IV, Znlău,

2001, !!5 sqq.
"'' T. Soroceauu. Die mc:hr.~tiic:kigen Kupfer- tincl JJronzcclnpolfuncle cler friilwn unei mitlleren JJronzezeit im lwulignn
llumiinien. liinn Vorlngn, Berlin 2007 (sub tipar); idum, llo.~litutionns !Jihliop,mJJhic:w~ ut nrr:luwologi(.'(w eul m.~
prrwhi~·toric:us

perlinenles II. Colectia Swmwl Eţ!,j!,ur din Viena (în

pmgătirn).
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Siedlung gekommen seien, die sich auf dem weiten Plateau (Taf. 10) dari.lber befinden sollte, wurde durch die
nicht bestătigt.
Auf Grund der entdeckten Keramik (Abb. 10-13), wird die Siedlung van Vălenii Şomcutei-Valea lui Lazăr
der zweiten Phase der Suciu de Sus-Kultur zugeschrieben. Zu dieser Phase gehort auch die Siedlung van Vălenii
Şomcutei-Ograda Budenilor an so\\,ie die Funde aus der Hohle. Es ist nicht ausgeschlossen, dai) ein gewisser
zeitlicher Unterschied zwischen den beiden Siedlungen vorhanden ist, es scheint trotzdem wahrscheinlicher,
daE sie gleichaltrig waren. Zur Zeit ist die Rolle jeder Siedlung schwer feststellbar. Es konnte vermulet werden,
dai) die Siedlung aus der Flur Ograda Budenilor stăndig bewohnt wurde, wăhrend die Siedlung auf der Flur
Falea lui Lazăr nur zeitweilig.
Gelăndeuntersuchnngen
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Pl. 1. Intrarea în Peştera Valea Rea (folo C. Kacs6) .
Taf. 1. Vălenii Şomcutei-Valea Rea-Hăhle . Dcr Eintritl (Pholo C. Kacs6) .

Pl. 2. Galeria
Taf. 2. Vălenii

Peşterii

Valea Rea (folo Z. Şomcu lcan).
Der Gang (Pholo Z.

Şo m culc i-Va/ea R ea -Hăhle.

Şomc ulcan).
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,,

Pl. 3. Galeria

Peş t e rii

Vedea Rea (fato Z.

Şomcutean).

Taf. 3.

Pl. 4 . Ga leri a

Peş t eri i Va lea

Vălen ii Şomculei- Valea Rea-Hăhle .
Der Gang (Photo Z. Şomcutean).

Hea (fa to Tr.

M i ngh i raş) .

Taf. 4.

Vă l e n i i

Şo m cu te i -l!a lea

Do r Ga ng (P ho to T.

Flea -1-Iăh le.

M in gb i raş).
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Pl. 5.

Ga leria

Peş teâi Va lea Rea

(fa to Tr.

Min ghiraş ) .

Taf. 5.

Vă l e nii Şo mc ule i- Valea Reo- Jlăhle.

Der Ga ng (Pholo T.

Pl. 6.

Galeria

Peş terii

Min g hir aş ).

Vol ea H.ca (folo Tr.

Min ghiraş ).

Taf. 6.

V ă l e nii Ş om c ule i- Val ea H. eo-1/ă hle.

Dc r Gang (Pholo T.

Minghiraş ).

Pl. 7. Ga leria Peş terii Valea H.ca (folo Tr.
Mi n g hira ş ) .
Taf. 7. Vă l c nii Şomcule i- Valea Hca -f fă hle.
Dcr Gang (Ph oto T. Mi nghiraş).

87

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

Pl. 8. Ga leria

Peşterjj

Valea Rea (f'o lo Tr.

Minghira ş ) .

Taf. 8.

V ă l e nii

Şom cute i-Va/ea

Der Gang (Pholo T.

Pl. 9 . Fragmen t eera mic în pârau l din Peş le ro

Valea Rea (fo lo Z.

Taf. 9.

Vă l e nii

Şo m cutea n).

Şomculei-Va /ea

KeramikbruchslC! ck
im
(P ho lo Z. Şomcu tea n) .

Rea -Hă hfe .

Ba chbe ll
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R ca -Hăhle .

Min g hira ş) .
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Fig. 1. Pozitia geografică a localilătii Vălenii Şomcutei.
Abb. 1. Die geographische Lage des Fundortcs Vălcnii Şomculei.
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Fig.2.

Vălenii Şomcutei.

Abb. 2.

Vălenii Şomcutei.
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Planul Pnşlerii Valea Una (după D. Iştvan).
Der Plan der Vcdr~a llea-1 Whle (nach D. Iştvan).
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Fig. 3.

Vălenii Şomcutei-Pcştcra

Abb. 3.

Vălenii Şomcutei-Valea Rea-Hăhle.

Valea ReCl. Ceramică Suciu de Sus.
Suciu de Sus-Keramik.
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Fig. 4.

Vălenii Şomcutei-Peştem

Abb. 4.

Vălenii Şomcutei-Valca llca-Hăhlc:.

Valea Rea. Ceramică Suciu de Sus.
Suciu de Sus-Keramik.
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l'ig. 5.

Vălenii Şomcutei-Pcştcm

Abb. 5.

Vălenii Şomcutei-Valca Uca-Hăhle.

Valea Rea. Ceramică Suciu de Sus.
Suciu de Sus-Keramik.
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Fig. 6.

Vălenii Şomcutei-Pcştem \f(l]C(l

Abb. 6.

Vălenii Şomcutei-Vczlua

Hca. Ceramică Suciu de Sus.
Rua-Hiihlc. Suciu de Sus-Keramik.
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Fig. 7.

Vălenii Şomcutei-Pcştcra

Falca 11ca.

Ceramică

Suciu de Sus.

Abb. 7. Vălenii Şomcutei-Valca 11ea-Hohlv. Suciu de Sus-Keramik.
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Fig. 8.

Vălenii Şomcutei-Pcşlcra

Abb. 8.

Vălenii Şomcutei- Vi:uea H.ea -Hăhle.

6
tm

Va lea Rea. Oase de animale.
Tierknochen.
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LEGENDĂ

.IL Peşteri

9' Ponor
o ..
Dolină

6

Dolină cu pcştcră
- --- Trascul presupus al
cursului subteran
x Punctul unde s-au
măsur.lt coordonatele
b>eograficc

o

100

200m

Fig. 9. Harta zonei Peşterii Valea H.ca (întocmită de D. Iştvan).
Abb. 9. Die Karte der Zone Valea Jlca-Hăhle (ausgearbeitet von D.
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Iştvan).
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Fig. 10.

Vălenii Şomcutei-Va/ca

Abb. 10.

Vălenii Şomcutei-Hilua

..

lui Ştefan. Ceramică Suciu de Sus.
/ui Ştefan. Suciu de Sus-Keramik.
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Fig. 11.

Vălenii Şomcutei-\-''c!Jca

lui Ştefan.

Abb. 11.

Vălenii Şomcutei-l!cdco

lui Şiufan. Suciu de Sus-Keramik.

Ceramică

Suciu de Sus.
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Fig. 12.
Ahb. 12.

Vălenii Şomculei-Fa/ea
Vălenii Şomcutei-Vale(l

lui Şlef(ln. Ceramică Suciu de Sus.
lui Ştrfun. Suciu de Sus-Keramik.

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

101

·--·---

. !J',
1 11

------

--

(!) ~~,
....~/~ .·._·. -:.
·.·.···.
.•_.;..;.. .

-.'

:~--.:;. ~~- 'D'
~
~"D
.·

1 12

" .. · :·.. :-:: :.-__ . . =

1

13

~
-.o..:

/~"'10

Fig. 13. Vălenii Şomcutei-Hilca lui Ştrifan. Ceramică Suciu de Sus.
Abb. 13. Vălenii Şomcutei-Hdoa lui Ştefan. Suciu de Sus-Keramik.
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1 14

"GeografiIa fu nerara~"
în poezia epocii lui Augustus
Silvius Ovidiu

CHIŞ

În acest articol ne propunem să studiem geografia funerară (imaginea "lumii de dincolo") aşa cum apar
aceasta în operele poe~ilor din epoca lui Augustus. Vom studia imaginile existente în operele lui Hora~iu,
Tibni, Propertiu şi Qyidin. Studiul "geografiei funerare" în opera lui Vergiliu a fost obiectul unui alt studiu al
nostru. 1
În opera lui Horalius (65 î. Hr.-8 î. Hr.) apar câteva referiri la lumea de dincolo şi personajele care o
populează. Carmina II, 13 ne prezintă spaima produsă poetului de o creangă ce-i căzuse în cap şi viziunea
lumii de dincolo pe care a avut-o cu acest prilej 2 :
"Aproape-am fost să văd al Proserpinei
regat întunecat, pe Eac în jil~.
locaşul celor buni deoparte
şi pe Sappho snspinând pe coarde
25

30

35

40

eolice de fetele tării ei,
pe tine,-Alcen, cu plectru-anrit cântând
mai plin de necazuri grele
trase pe măsuri, în exil şi-n lupte!
Cuvântul lor, de sfântă tăcere demn
1-admiră umbre, însă războaiele
şi soarta ce-an tiranii
umăr la umăr le soarbe gloata.
Mirare e, că-şi pleacă mecl1ile
dihania cu o sută de capete
răpită de cântări, şi-n părul
Eumenidelor şerpii ascultă ?
ba chiar şi Prometen şi părintele
lui Pelops uită de munca lor, fermeca~i
de sunet şi-ncetează Orion
leii şi râşii s-alnnge."

Carmina II, 14 este o consolaFe adresată lui Postunms şi o medita!ie pe marginea trecerii timpului; cu totii
suntem

supuşi legii sor1ii, nimeni nu se poate sustrage de la acliunea ei distrugătoare :

>

"Zadarnic fugi de crâncene lupte,
De-a Hadriei valuri ce-n ~ărrnuri sunt rupte,
1

Oh.~ervutii CIUS]Jra "p,eop,rafiei funemre" în opera lui V'mp,iliu, în volumul Studii ele islwie u 'J'mnsill'uniei. Onw"iu
profesorului HJmpiliu 'lboc/or, Editura Accenl, Cluj-Napoca, 2000, p. 1!'i!i-1G1.
.~
vers~l.ril~ din opera lui Iloralius sunt reproduse după <!ditia: Ilomlius, Opera omnin, llucumşli, 1!lllO (edi~i<! îngrijită de
M. Ntclula )

Revista Bislriţei, XX, 2006, pp. 103-110
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Zadarnic. Austrul în toamnă când \'ine
de teama lui păzi-ne-vom bine,

15

căci tot \'om vedea noi Cocitul de aproape
lârându-se leneş cu negrele-i ape
pe Sisif la munci îndelungi căznit
şi neamul lui Danaus de lege lipsit."

20

III: 4-P~~tul arată că puterea, dublată de în~elepciune, este plăcută zeilor, pe când singură este
potnvmca lor; G1gan1u an reprezentat fof1a oarbă şi au fost pedepsi!i de zei :
"Martor la a mea părere iau pe Gigas, centimannl
70
şi pe Orion faimosul care, încercând, sărmanul,
s-o momească pe Diana, vergura cu sân curat,
cu-o săgeată în avântu-i fu de zee înfrânat.
Trist acoperă Pământul monştrii ce-a născut odată,
plânge el acum fiasca-i seminlie fulgerată
75
ce-n întunecatul Orcus a ajuns; nemistuit
stă al Etnei munte-n care focul vajnic s-a pitit,
iară, veşnic stând de pază lui Titiu neruşinatul,
vulturul călău îi roade, pentru crima lui, ficatul
şi în trei sute de lanlnri de aramă lintuit
80
stă Pirithous şi geme, cainicul îndrăgostit."

.ca:·n:ina

În Ode,
lumiP:

rv; 8 apare exprimată credin~a că Muzele i-au beatificat în cer pe cei ale căror merite le-au dezvăluit
"Căci

15

20

nici marmurile pline de inscriplii populare,
unde după moarte încă află vială şi suflare
bunii generali, nici fuga ce pe Hanibal grăbit
îndărăt cu toată spaima noastră cruntă l-a gonit

din Italia de impii flăcări punice prădată,
decât Muzele celebre nu vor proclama vreodată
mai cu strălucire slava fericitului erou
care-n Africa învinsă câştigă un nume nou;
cărlile dacă-ar fi mute, faptelor tale frumoase
nu li s-ar mai da răsplata cuvenitelor prinoase.
Chiar feciorul lui Mavorte şi al Ikliei pierea,
Dacă meritu-i Tăcerea-n pizmă i-l înăbuşea!

25

30

Pe Eac a lui virtute şi a barzilor cântare
Şi favoarea îl răpiră dintr-a Stixului vâltoare
Nemurindu-1 în ostrovul veşnice lor fericiri.
Muza nu-l lasă să moară pe cel demn de proslăviri,
Muza îl ridică-n ceruri; astfel la mult jinduitul
său ospăl primeşte Joe pe Hercul neobositul,
astfel fiii lui Tindareu cu-al lor astru lucitor
scapă vasele lovite de adâncul mărilor,
iară zeul cel cu tâmpla de foi verzi încununată,
Liber, ne primeşte ruga cu ureche-nduplecată."

' Franz Cumonl, 1/ur:herches sur le .~ymboli.~me Junr.rairc des romnin()ss, Paris. l!!GG, p. 25G
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l
1 • • de dt'ucolo Horatius foloseste imaginile mitologiei clasice; apar i1uviile din Infern
.
I n prezen are a 1111111 •
.
..
.
. . J.
•d 1
(Cocitul), judecătorii infernali (Eac), tor!ionarii (Eumenidele ), cel pedepstli (Or:~~- SlSlf, l 10m:ten, l?ana1 e e,
Titios, Pirithous). Alături de aceste imagini clasice, mai apare şi ideea nemunrn care este astgurata de Muze

pentru oamenii de seamă ale căror fapte vor rămâne în me~noria oa~_enilo~.
.· ~
În opera lui Ti bul (50 î. Hr.? -19/18 î. Hr.) găsim o descnere a lu~m d~ dmcolo scr1sa m_tmpreJlll an sp~~~ale.
Poetul se ooăsea la CorcvTa,
în timpul călătoriei efectuate pentru a-lmsoll pe protectorul
sau Messalla Con mus
•
•
în Asia; poetul se îmbolnăveşte, fiind cuprins de teama de moarte şi de remuşcan pentru ca o parasise pe
A

o

A

•

•

••

••

•

•

•

o

Delia 1 :
1,3
"Dar pe mine,care sunt totdeauna supus dragului Amor,
Chiar Venus mă va duce în Câmpiile Elisee.
Acolo domnesc dansmile şi cântecele şi, zbmând din toate părlile,
60
pasări fac să răsune dulcile triluri ale glasului lor.
Sconisoara creşte acolo fără muncă şi tot câmpul
e acoperit de trandafiri înmiresma~i,
şi lungile şiruri de tineri amestecali cu tinere fete delicate se joacă
şi Amor reînnoieşte neîncetat hârjonelile lor.
65
Acolo se găsesc toli amanlii pe care i-a cuprins moartea vorace,
şi cununi de lam le-mpodobesc părul.
Dar dincolo se găseşte locul blestemat ascuns de noaptea neagră
şi-n jurul căruia nori negri se agită.
Tisifone, cu coama sălbatică presărată de şerpi, îi urmăreşte
70
Şi de la o margine la alta mnlFmea necredincioasă aleargă,
apoi, pe prag Cerberul negru şuieră prin gura şerpilor săi
şi păzeşte în fata por!ilor de metal.
Acolo jos corpul vinovatului Ixion, care a cutezat s-o jignească
pe Jnno, este întins pe o roată,
75
şi Titiu lungit şi-acoperind nouă pogoane cu negrele-i
măruntaie, dă o hrană veşnică păsărilor.
Tantal este şi el acolo, şi lângă el un heleşteu, dar
când vrea să bea unda coboară la setea lui aspră.
şi fiicele lui Danaus, care an ofensat puterea Venerei,
80
caută s-aducă apele Lethei în vase fără fund."

Lumea de dincolo apare împărlită în două-de o parte Câmpiile Elisee, cu un peisaj paradisiac, nnde se
amantii după moarte, sub ocrotirea lui Amor; de cealaltă pa1te se găseşte Tartarul întunecat ale cărui
porli sunt străjnite de Cerber, loc în care sunt pedepsiti marii vinovali-Ixion, Titios, Tantal, Danaidele.
Poeziile lui Properţiu(50-45 î. Hr.-16 î. Hr.) cuprind mai multe imagini ale lumii de dincolo san referiri la
personaje din această lume. Cerberul este chemat să chinnie oasele unei codoaşe care este blestemată de către
poet":
IV,5,1-4
"UmpleF-ar glia, codoaşo, mormântul de spini, iară umbra-ti
Rabde-li de sete, deşi tocmai asta n-o vrei!
Manii nu-1i stâmpere scrumul, şi Cerberul, răzbunătorul,
Oasele-!i le chinuie-n şuier flămând !"
I\~7,55-70,89-92. Umbra Cynthiei îi apare poetului pentru a-i reproşa că a uitat-o la scurt timp după ce
a murit şi că nu a jelit-o destul. Cynthia îi descrie poetului lumea de dincolo, unde întâlneşte personaje din
mitologie cu care discută despre necazmile vielii :
regăsesc

" versurile din opera lui TilnJI m1 fosllradust~ după varianta franceză din editia: Tilmlle, J;'l6giv.~. Paris, 1DB!J (lexl slahilil
şi tradus de Max Ponchont)
'' versurile din opera lui l'ropertiu sunt redate după edi!in: Properţiu, Hlegii, Bucumşli, 1ml2 (traducere de Vasile Sav)
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"Ci-ngemănat e lăcaşul. sorlitul pe josnicul f1uviu
Ceata întreagă vâslind pe apele-i, care-ncotro.
Al Clytemnestrei incest duce una, iar alta Cretanei
Poartă-i ea monstrnl de lemn al simulatei juninci.
lată o alta, ferice, -n feluca-nf1orată, pe unde
60
A.ura mângâie lin elysieni trandafiri,
Lp-e plăcute aici şi arama rotundă-a Cvbelei
şi într-un dan! cu turbane. lydice plectre răsun'.
şi Andromeda, şi ea, Hypcrmestra, sotii fără vină
îşi povestesc din a lor inimi povestea ce-o ştiu.
65
Una se plânge că bra!ele salei le-nvineliră
Lan!uri materne, şi aici pietre, cinstitele-i mâini.
Iar Hypermestra, ce crimă surorile sale-ndrăzniră,
însă cu sufletul ei nu cutezase atât.
Astfel printre lacrime moarte-ntremăm ale vie!ii amoruri :
70
Eu ale năravului tău multe crime le ascund."
Noaptea umbrele sunt libere să hoinărească pe pământ, dar la ivirea zorilor ele se reîntorc şi Charon le
trece din nou fluviul spre regatul lui Pluton :
''Noaptea sloboade închisele umbre, şi mergem pribege,
90
Cerberul însuşi, trăgând ivărul, umblă hoinar.
Cutuma însă ne cheamă -n letheicullac, la mijirea luminii
Ne-mbarcăm, şi-un luntraş număr povara de dus."

55

IV, 11, 1-28.Moarta se adresează solului ei, Paul, pentru a-i cere să nu-i mai plângă moartea, deoarece zeii
infernali nn pot fi îndupleca!i să-i permită revenirea pe Pământ. Se descrie drumul parcurs până în lumea de
dincolo prin mlaştini, cu ajutorul barcagiului Charon. Sufletul ei este supus judecă!ii lui Eac-organizată în for,
cu jmiu tras la sor1i, apar personaje infernale-Eumenidele, Cerberul-şi marii pedepsi!i-Tantal, Ixion, Sisif:
"Paule, tu, încetează să-ngreuni mormântu-mi cu lacrimi :
Nu se deschide nicicând poarta cea neagră la rugi.
Mortii odată ajunşi sub canonul de legi infernale,
Ca diamantul rămân căile, de neclintit.
Zeul palatului sumbru te poate auzi în rugăciunea-li,
5
Totuşi, ei ,!ărmurii surzi lacrima plânsă !i-o sorb.
Rugile-nduplec pe zeii de sus; când luntraşu-şi ia banul,
Palida poartă în veci ferecă pe rugu-nierbat.
Jalnice trâmbi!e astfel cântară când, pusă duşmanca
10
Tor!ă sub patul de ars, capu-ncepu a-mi muşca.
Ce măritişul cu Paul şi atâtea zăloagele faimei
Mele şi carul străbun, oare, la ce-mi folosi ?
Nu mai pu!in am avut eu, Cornelia, Parce nedrepte;
şi-s doar povara ce-n cinci degete o po!i ridica.
15
Nop!i blestemate, voi mlaştini cu lâncedele valuri stătute,
Undă, oricare îmi Fi paşii în tine-nfunda!i.
Poate devreme şi, totuşi, venit-am aici nepătată;
Tatăl de-aicea să-mi dea umbrei mele mai blânde legi.
Indice dacă va sta chiar Eacus cu urna în fa!ă,
20
Oasele mele să le judece-n sor!nl sortit;
Fra!ii asiste-1 şi-a Eumenidelor ceată severă
Lângă minoicul tron forul să fie, atent.
Lasă-li tu piatra, Sisyphe; să tacă şi-a lui Ixion roate;
Undă tantalică, fii prinsă, vicleană, şi tu :
25
Cerber hainul să nu mai hăf!uiască vreo umbră acuma
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şi, sub tăcutul izvor, lan~ul să zacă.

însămi vorbesc pentru mine; de mint. a surorilor caznă,
Amfora stearpă ai mei umerii-apese mereu."

III, 18,21-34. Este 0 meditalie pe tema mor~ii căreia îi sunt supuşi_toli oamenii. Apar~e imagimea. Infernnlu~
clasic, în care se ajunge trecând Stixul şi de Cerbernl cu trei capete. In final apare aluz1a la nemunrea astrala
rezervată lui Cezar, opusă oarecum imaginii Infernului clasic.
"To~i vom ajunge aicea şi prima şi ultima spi!ă :
Calea e rea, dar cu to~ii noi o avem de bătut.
Ni-s de-mbnnat ale câinelui trei lătrătoare gâtlejuri:
Luntrea bătrânului crunt tuturor ni-e de-mbarcat.
25
Unul precaut se poate -mbrăca el în fier şi aramă,
Capul, oricât de ascuns, moartea i-l trage la ea.
Nu l-a scăpat pe Niren frnmuse!ea, nici for!a pe-Ahile,
Nu, nici pe Croesus averi câte Pactolu-i dădu.
Jalea aceasta-i pustii cândva pe aheii, ignarii
30
Marele Atride când fu prins în al doilea amor.
Ţie, luntraş, ce le duci muritorilor piile umbre,
Ducă-a tale adieri trupu-i de vlagă lipsit,
Unde Claudius, învingător în !inuturi sicule
Unde,-ntre astre, sfârşi Cezar umanul său drum ."
În poezia lui Ovidiu (43 î. Hr.-17/18 d. Hr) imagimea lumii de dincolo apare în câteva locuri. În "Allwmri",
II, 6, 46-58, scrisă cu ocazia mor~ii unui papagal al Corinei, este dată descrierea Câmpiilor Elisee în care merge
sufletul papagalului, sub forma unui paradis al păsărilor6 •
"(Căci de pe caierul ei, Parca torsese al tău fir.)
Nici chiar atunci nu-şi pierduse puterea de grai a ta limbă
şi ai strigat "Rămas-bun'' către Corina murind.
în Eliseu, pe-o costişă, stejari adumbresc într-un codru
50
Pe-al cărui umed pământ iarba e verde mereu.
Neprihănitele paseri,se spune, lăcaş au în codru
Cele ce însă cobesc nu sunt primite aici.
Paseri nevătămătoare, ca lebăda, pasc pe sub arbori,
Phoenixul neasemuit, ce se naşte din nou.
55
îşi desfăsoară penajul său mândru păunul Iunonei.
Iar drăgăstosul hulub dă soa!ei lui sărutări.
Pe papagal îl primesc. ca pe oaspe, în verde le codru,
Paseri mira le ce-ntorc capul spre vorbele lui."
Cartea a IV-a a MetamOifozelor lui Ovidiu oferă o descriere a lumii de dincolo în termenii mitologiei
clasice, cu ocazia relatării unei coborâri a Iunonei în Inferni :
"Este un drum ce coboară, cernit cu tisă de jale;
El prin adâncă tăcere te duce-n Infern; nemişcatul
Stix răspândeşte aburi grei; pe-acolo se lasă în vale
435
Umbrele proaspete, toate nălucile pe care moartea
Li le dăduse. Paloarea şi Frigul domnesc peste locuri
Cu mărăcini; iar pe unde e drumul ce duce-n cetatea
Stixului şi unde-i palatul noptosului Dis, manii cei noi
N-au cunoştin!ă; şi-ntinsul oraş are mii de intrări şi
" versurile din !lmoruri sunt redate după ediţia: Ovidiu, llrla iu/Jirii, Bucureşti, Hl77 (traducere de Maria Valuria
lHrescu)
versurile din MclCimorfozu sunt redale după ~~di!ia: Ovidiu, Metamorfoze, Bucureşti, l!Ei9 (traducere de Ion Florescu;
revizuirea traducerii, note şi anexe de Petru Creţia)
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440

Şi por~i ce-s deschise pe-oriunde. Cum marea primeşte-ale lumii

Ape, tot astfel lăcaşul acesta-orice suflet primeşte;
El mi-i prea mic pentru nici un popor nici nu simte că-i creste
Gloata. Şi umbre lipsite de sânge, de carne şi oase,
Umblă mereu; ba în for se-mbulzesc, iar o parte-n palatul
Regelui lumii de jos; o parte deprind meşteşuguri
Ca în via~a trecută, pedeapsă pe merit iau al~ii.
Rabdă să meargă acolo Saturnia Itma şi-şi lasă
Casa cerească (de-atâta mânie şi ură e dusă) ;
Cum acolo-a pătruns şi,- apăsat de sfânta-i povară,
Pragul gemu, ridică trei capete câinele Cerber,
Totdeodată lătrând de trei ori. Pe surorile care
Fost-au născute din Noapte, Inno le cheamă; sunt aspre
Şi ne-ndurate; -naintea închisorii cu por!i de o!el stând,
Îşi pieptănau şerpii negri din păr. Ele, cum pe Iunona
Au cunoscut-o prin aburii deşi, se sculară. Acesta
Este lăcaş pentru cei vinova!i: stă Tityos întins pe
Nouă pogoane şi lasă ficatul doi vulturi să-i rupă.
Tantal nici strop mic de apă nu prinde şi pomul ce peste
Cap i se-apleacă tot fuge; o stâncă apuci tu Sisife,
Şi-n sus o împingi, dar tot cade din nou; şi Ixion pe roata-i
Se învârteşte şi se urmăreşte şi fuge de sine;
Ale lui Belus nepoate-ndrăznind să omoare pe verii
Lor, cară apă mereu şi mereu o pierd, ira sită."
o

445

450

455

460

său

În "Metamozfoze", X, Ovidiu descrie coborârea lui Orfeu în Infern pentru a o recâştiga pe Eurydice. Drumul
este descris astfel (11-15):
".......................... Cântăre!ul
Rodopian, după ce pe pământ îndeajuns a jelit-o,
Cearcă s-o caute chiar pe-ale mor!ii meleaguri, cutează
Să se coboare prin poarta Tenarului până la Stix; îşi
Face loc printre duhuri uşoare, ce-avut-an de groapă
15
Parte şi-ajunge la Persefona şi la stăpânul
Ţării mâhnite, al umbrelor domn; ...

Cererea lui, adresată sub formă de cântec, emo!ionează profund personajele infernale; chiar şi marii
pedepsi!i-Tantal, Sisif- îşi întrerup osânda pentru a-l asculta:
40
"Pe când acestea spunea, atingând ale lirei lui coarde,
Umbrele fără de sânge-l plângeau; nu căta să mai prindă
Tantal apa ce fuge;-a lui Ixion roată se-oprise;
Păsări nu mai rupeau din ficatul celui supus la
Chinul acesta; iar Danaidele urna-şi lăsară,
45
Iar tu Sisif, ai rămas aşezat pe-a ta stâncă. Mişcate,
Enmenidele lacrimi atunci au vărsat, prima oară,
Zice-se; doamna regească şi domnul adâncului nu pot
Rugii să-i stea împotrivă; ... "
În Metamorfoze, XIV, 101-128, Ovidiu povesteşte coborârea lui Enea în Infern; este o variantă prescurtată
Vergiliu. Ovidiu nu încearcă să reia încă o dată materia căr!ii a VI-a a Eneidei8 :
"... pe 1ărmul din Cumae şi-n a Sibilei
105
Peşteră intră, o roagă să-llase să meargă la umbra

după

" Ovidc, Les Mâtnmurphuscs, l".dris, 1991, p. 94, nota :i
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Tatălui său, prin Avern: stă cu ochii pleca~i, îi ridică
Apoi şi, de zen pătrunsă în inimă, zice:
"0, tu, vestite viteaz, cu bra~u-ncercat în războaie,
Tu care smuls-ai din flăcări pe tatăl tău, ceri un gren lucru
110
Dar să n-ai teamă, dorin~a-~i va fi împlinită; lăcaşul
Elisian şi regatul din urmă al lumii şi umbra
Scumpă a tatălui tău, vei vedea; călăuză-~i voi fi eu;
Omului bun orice drum i-e deschis." ŞL \'orbind, îi arată
Strălucitoarea creangă de aur din codru,-nchinată
115
Avernianei Iunona; s-o rupă de trunchi porunceşte.
El se supune:- a lui Orcus, temutul, împără~ie
Cu mul~i supuşi, pe strămoşi şi a tatălui umbră văzut -a;
Află ce legi cârmuiesc acele locuri şi-n lupte
Noi ce primejdii -nfrnnta-va. Şi de aici ei îşi poartă
120
Paşii încet pe-o cărare din fa~ă: mai uită de trudă
Vorbe schimbând cu a lui călăuză, Sibila din Cumae"

În MetamOJfoze, XV, 143-172, este prezentată o altă imagine a lumii de dincolo-una celestă, sufletul fiind
originar din stele şi trecând dintr-un corp într-altul :
"Iar pentru că mă îndemnă un zen să vorbesc, eu urma-voi
Să grăiesc la poruncă; lăsa-voi suflarea din Delfi
145
Din a mea gură să iasă; deschide-voi cerul; răspunsul
În~elepcinnii divine rosti-voi, cânta-voi mari taine
Neiscodite de min~i pâna-acuma şi ascunse-ndelnngă
Vreme; la stele urca-voi; lăsa-voi pământul cel !eapăn,
Fi-voi dus de un nor şi-am să stau pe-ai lui Atlas tari umeri
150
Şi de acolo văzându-i pe oameni în rătăcire,
De judecată lipsi!i şi cum tremură de-a mor~ii spaimă,
l-aş sfătui şi le-aş arăta astfel ale Soartei
Desfăşurări viitoare :"Oameni de-a mor~ii reci frică
Încătuşa!i, pentru ce să vă teme!i de-a Stixului beznă,
155
Nume deşarte şi hrană pentru poe!i şi primejdii
A unei lumi plăsmnite? Fie că trupul de para
Rugului, ori de vechime va fi nimicit, nu mai poate
Nici un rău să mai sufere; dar scutit e de moarte
Sufletul; el, părăsind locuin~a dintâi,-n alte case
160
Merge; trăieşte-apoi fără sfârşit în acele lăcaşuri.
Eu însumi îmi amintesc că am fost, în războiul cu Troia,
Enforb, al lui Panthous fiu, în al cărui piept lancea
Grea a-mplântat-o adânc al lui duşman, Atridnl cel tânăr;
Nu de mult, în al Iunonei sfânt templu, la Argos, unde-Abas
165
A domnit, cunoscut-am scutul pe care în stânga
Îl purtam; nimica nu piere, ci totul se schimbă.
Suflul vie~ii umblă încoace şi-ncolo, şi pune,
Pe trupul ce-i e pe plac, stăpânire; din fiare, el trece-n
Trup de om; iar în fiară, nu piere nicicând; ca şi ceara
170
Moale îşi schimbă înfă!işarea; dar, fără-a rămâne
Tot cum a fost, este tot ea, tot asemeni; vă spun că
Sufletul este acelaşi, dar trece-n tot soiul de trupuri;"
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Concluzii

. ?deie lui Horaţiu sunt inspirate din poe!ii de limbă greacă, iar aceste poeme exprimă nuantele lumii lui
mtenoare. !' At~torul_ adoptă o atitudine epicureică. nu crede în interven!ia zeilor în lume, dar ~re de că prin
contCI~plarea _Ideala _a lo: se ~oate ajunge la o linişte interioară. El crede că există un destin, de care depinde
totul Şl a f~los1t ~echml hmbaJ al poeziei şi figurile lradi~ionale ale zeilor ca şi cale de acces la adevărata religie
- aceea a fllosof1lor. El comentează lumea de imagini a \'cehilor zei şi reînvie legendele mitologiei nationale,
de aceea se proclamă mtes- intermediar între zei şi oameni. 111 La Hora!iu apar anumite referiri la lumea de
dincolo, o lume de dincolo clasică - flm·iile din Infern (Cocitul), judecătorii infernali (Eac), torlionarii, cei
pedepsiF. Mai apare la el şi ideea nemmirii pe care Muzele o asigură celor de seamă, păstrând faptele lor în
memoria oamenilor.
În opera sa, Tibul redă povestea lui de dragoste cu Delia; o cunoaşte pe aceasta prin anii 31/30 î. Hr. şi se
despart definitiv atunci când el pleacă în campanie militară. 11 El oferă o imagine clasică a lumii de dincolo,
împăr!ită în două; în Câmpiile Elisee se regăsesc aman~ii sub ocrotirea lui Amor, iar în Ta1tar sunt pedepsi1i
marii vinova!i.
Properpu zugrăveşte în cele patru căr!i ale sale iubirea lui cu Cynthia. Vorbeşte despre aceasta în limbajul
tradi!ional al epigramiştilor, folosind imagini ale mitologiei şi ale artei decorative din vTemea sa. În cartea a
IV-a glorifcă trecutul roman, monumentele şi personajele care amintesc de acesta. Tradilia romană se reflectă
în elogiul funebru al Corneliei, cu zugrăvirea lumii de dincolo, şi cu credin!a că sufletul supravietuieşte sub
Pământ. 12 La el apar referiri la judecarea suf1ctelor de către Eac în for, cu un juriu tras la soni. Toti oamenii sunt
supuşi mor!ii, de care nu se poate scăpa. Pe lângă lumea subterană, mai apar la el referiri la o lume de dincolo
astrală, unde merg suf1etele oamenilor de seamă (Cezar).
Ovidiu a scris Amomrile pentru a obline nemurirea pe care i-o putea aduce poezia şi pentru a cânta iubirea
lui pentru Corina. Este probabil că poeziile sale erau jocuri de spirit în care reia temele predecesorilor săi. 1:1 În
"~etamorfoze" poetul relatează devenirea Universt1lui, de la haosul ini!ialla unirea lui sub puterea Romei. Celor
patru elemente tradip.onale li se adaugă anima, sufletul omenesc, Ovidiu expunând doctrina neopilagoreicilor,
revigorată de Nigidus Figulus.H La el ne sunt prezentate câteva imagini clasice ale lumii de dincolo, dar şi imaginea
unei lumi de dincolo cereşti. Sufletul este de origine astrală şi trece dintr-un corp în altul.
Autor
Horaţiu

Properţiu

Ti bul
Ovidiu

Imagini ale lumii de dincolo
Imaginea unei lumi de dincolo mitologice
Nemurirea asigurată de Muze în memoria oamenilor
Lume de dincolo mitologică
Aluzii la o lume de dincolo cerească
Lume de dincolo mitologică
Lume de dincolo mitologică
Lume de dincolo cerească (sufletul lui Cezar a devenit
credin!ă în metem_Qsihoză

cometă);

La geographie funeraire dans la poesie de l'epoque d'Augustus

(Resume)
Dans cet article nous abordons l' etude de la geographie funeraire (l'irnage de "l'au-dela") dans l'oeuvre des
poetes: Horace, Properce, Tibul et Ovide. La plus repandue c'est l'irnage d'un "au-dela" classique, my1.hologique;
il y a encore des allusions a un "au-dela" celeste et a une croyance que les Muses peuveut assurer, a ceux qni les
out servies, l'immmtalite, ne permettant pas que leur souvenir disparaisse, de la memoire des gens.
" Pic!rre Grimal, Utemtum
Ibidem,
11
I/Jidem,
n IIJidem,
n lln'dem,
14
I/Jic/em,
1

"
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Atelierul de artizanat de la Dierna (Orşova).
Producţia de fibule.
Sorin

COCIŞ

În 1979, A. Bodor şi I. Winkler publicau atelierul de artizanat de la Dierna (Orşova)\ Suprafa~a cercetată
(68,5 mp) a permis autorilor să ajungă la concluzia existen~ei unui atelier de artizanat care a funqionat la
Dierna de la începuturile provinciei până în secolul al IV d. Chr. La această cronologie autorii au ajuns pe baza
materialului arheologic descoperit,- monede, fibule, ceramică.
Atelierul a func~ionat mai întâi într-o clădire de lemn, (până la sfârşitul domniei lui Hadrian) apoi a fost
reconstruit în piatră 2 • Planul atelierului nu a putut fi surprins din cauza clădirilor existente în jur.
Principalele elemente pentru identificarea spa~iului ca atelier an fost urmele unui cuptor, crenzete, bare şi
lingouri de plumb, piese de bronz semifabricate, şi finite, unelte (foarfecă şi cu~it de fier).
Autorii ajung la concluzia existen~ei unui atelier complex de prelucrare a pieselor de metal şi a sticleP.
Cercetările din atelierul de artizanat, din păcate, nu au fost publicate în întregime. Materialul arheologic
a ajuns în mare parte la Cluj-Napoca, în depozitele Institutului de Arheologie şi Istoria Artei. Cu ocazia
restructurării depozit ului şi a preluării materialului arheologic din fostul laborator de restaurare a Institutului,
am identificat noi materiale arheologice provenind din atelierul de la Dierna, (145 de piese). 4
În rândmile de mai jos vom încerca să punem în valoare acest material secundar şi să aducem în discu~ie
noi aspecte privind prelucrarea bronzului la Dierna.
Materialul este compus din piese de bronz, şi fragmente de plumb.
Prima piesă supusă discu(iei este o fibulă cu genunchi, varianta cu resortul în rolă. (pl. 1/5). Cap mic,
semicircular. Corpul, destul de arcuit, este fa~etat în cele mai multe cazuri. Picior scurt, terminat într-un buton,
portagrafă dreptunghiulară. Semirola nu este cură~ată, în sensul că mai există mici mnstă~i din turnare care
trebuiau îndepărtate pentru a se putea introduce resortul format din 8-16 spire. Lateral, pe rolă, sunt executate
două orificii pentru prinderea suportului pe care urma să fie instalat resortul. Piesele de acest tip sunt executate
din două elemente. Pe lângă această fibnlă mai apar şi alte piese ce tin de produqia de fibule, respectiv un
resort de fibulă (pl. 1/6), două ace pentru fibule cu balama (pl. 1/7-8) şi un ac de fibulă în curs de prelucrare
tot pentru fibule cu balama (pl. 1/9). Au fost găsite şi numeroase ace şi bare de bronz de mici dimensiuni care
reprezintă fie rebuturi de ace de fibule, fie- în cazul celor cu seqiune dreptunghiulară- o formă intermediară
de prelucrare a bronzului pentm ace şi resorturi de fibule (pl. 6/94-123).
Piesele dovedesc clar că în atelierul de artizanat de la Orşova se produceau şi fibule. De fapt existen~a
acestui segment de produqie la Dierna era atestată dar nerecunoscută practic de autorii cercetării, "pe lângă
un număr mare de fragmente de fibule, s-au găsit şi două piese întregi şi două fragmentare" 5 • Din păcate acest
număr mare de fragmente nu a putut fi localizat de noi. Analiza fibulelor cunoscute permite doar concluzii
parliale asupra tipurilor produse aici. La Dierna s-au produs sigur fibule cu genunchi şi fibule de tip Aucissa.
Fibulele cu genunchi apar1in mai multor variante: cu capul semirotund (pl. 1/1), cu resortul în rolă (pl. 1/5). şi
cu balama (pl. 1/2). Prima variantă este foarte răspândită în Dacia şi imperiu. În privin~a momentului apari~iei,
pe baza descoperirilor din atelierul de fibule de la Napoca, putem afirma că începutmile sunt legate încă de
1

Bodor, Winklc!r 1!l7!l, 141-155.
OJ!.

cit. 154.

" Ihidum.
1
Din păcate nu a fost găsit jurnalul de ş<mtier, s-au
săpături. curlea Licc!ului Şlefnn Plnvă!.
5
Bodor, V\'inkler 107(!, 1411, f'ig. 7.

păslrnl

doar elichelele cu marcarea mntc!rialului, respc!cliv,

Orşova,

Revista Bistri{ei, XX, 2006, pp. 111-123
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domnia lui Traian, în cazul Daciei după auul106 p. Chr. În privin~a datei ieşirii din modă a acestui tip de fibule,
trebuie să avem în vedere perioada când fibulele cu genunchi cu resortul în rolă au început să se răspândească,
adică al treilea sfert al sec. II d. Chr. r;. l\ dona \'ariantă cu resortul în rolă este răspândită în toată Dacia, şi
în imperiu, perioada lor de folosintă fiind inte1Talul cuprins între deceniul şapte al sec. II şi primele două
decenii ale sec. III p. Chr/. Variata cu balama are o arie de răspândire regională, cele mai multe exemplare fiind
întâlnite în Moesia M, sporadic în Pannonnia!l, sau chiar Gallia 10 • În Dacia, numărul lor este relativ mic, aria de
răspândire fiind concentrată în sudul provinciei. Pentru această regiune, deşi nu există piese datate sigur în sec.
II p. Chr., credem- pe baza formei corpului a portagrafei- că varianta în disculie începe să apară în al treilea
sfert al secolului II d. Chr. şi este în uz până la mijlocul secolul următor. Fibulele l\ncissa (pl. 1/3-4) au ca arie
de răspândire cele două Moesii 11 şi Dacia. Pe teritoriul Daciei piesele de acest tip sunt răspândite mai ales în
sud, dar nu lipsesc nici în celelalte zone ale provinciei. Ca pozi~ie cronologică, au fost încadrate de D. Grbic în
perioada cuprinsă între sec. II şi prima jumătate a sec. III d. ClnY. Considerăm că această perioadă de folosire
(aproximativ 150 de ani) este prea mare şi propunem -luând în consideratie sistemul de execulie al balamalei,
precum şi exemplarele bine datate de la Porolissum 1:1 şi Potaissa 14 - reducerea perioadei de "modă" a acestor
fibule la intervalul cuprins între domnia lui Hadrian şi începutul sec. III. d. Chr.
Fibulele din atelier sunt folosite de autori şi ca argument pentru datarea atelierului. Din analiza fibulelor
cunoscute rezultă clar- cu exceplia fibnlei cu genunchi cu capul semirotund- o produclie de fibule începând
cu epoca lui Hadrian până în primele decenii ale sec. III d. Chr. Pentru restul sec. III şi IV, nu există nici un
argument.
l\ doua categorie de piese o reprezintă deşeurile recuperate de meşterul bronzier din procesul de turnare
şi prelucrare: pâlnii de turnare (pl. 2/10-12) şi stropi (pl. 7/124-133).
l\ treia categorie o reprezintă piesele întregi sau fragmentare, care sunt produse finite, sau mai degrabă
materie primă pentru oblinerea de noi piese. Repertoriul descoperirilor cuprinde: o monedă de bronz (as sec.
I, pl. 2/13)1 5 , piese de echipament militar, (pl. 2/14-15; pl. 3/24, 25, 28-35) verigi, (pl. 3/20; pl. 4/39), o piesă de
harnaşament (pl. 3/38), accesorii de mobilier (pl.2/19; pl. 3/3 7), accesorii de uz cotidian- spatule, (pl. 2/16- 17),
ac de cusut, (pl. 2/18), greutăli, (pl. 3/21-23, 36), cuie (pl. 3/26, 27).
l\ patra categorie o reprezintă fragmentele de tablă (pl. 4/40-75; pl. 5/76-93). Ele au forme neregulate şi
câteva dintre ele par a fi decupate. Probabil că ele reprezintă materie primă în cadrul unei şarje de topire a
bronzului.
O ultimă categorie o reprezintă fragmentele de plumb (pl. 8/138-145).Cele mai multe au forme neregulate,
dar nu este exclus ca piesa nr. 143 să fie un model în plumb al unui mâner pentru sertar de mobilier.
Plumbul reprezintă tm component de bază al bronzului fiind folosit în procesul de ob!jnere al aliajului
dar şi al modelelor ini1iale. pentru procedeul de turnare denumit "metodă a formei pierdute" 1 G. În acest caz,
mai întâi se avea în vedere confeqionarea unui model din bronz, plumb, fier, lemn sau os. El este apăsat cam
până la jumătate în partea netedă a unei fâşii de "lut plastic" (lut natural degresat cu pulin nisip fin şi materii
organice pulverizate, probabil iarbă sau gunoi). Peste model se presa a doua jumătate din lut; ulterior modelul
era scos din tipar, iar după decuparea pâlniei de turnare cele două jumătă1i se uneau, tiparul fiind lipit pe
lungime. Bineînleles, după uscare, acesta era ars. Urma turnarea metalului în tipar. După răcire, tiparul era
spatt şi piesa era supusă în continuare opera~iilor de prelucrare. Este de relinut faptul că "metoda formei
pierdute" este unicul procedeu de turnare al bronzului atestat arheologic în Dacia.
Cociş

6

2004, 2!1.
2004, 30.
Bojovic l!IB:l, 5!1-Gl, pl. XXIII/211-222.
l'atek Hl42, 1:15, pl. XXII/21; Koscevic l!lllO, pl. XLII/!Hi.
Feugcre 1!!115, pl. 1:1!!/1742.
c;rbic 1!l!Hl, !17.
Cociş

8

!l

1

°

11
12

I!Jidum.
Piesa a fost găsilă într-un nivel arheologic dalal începfmd cu Iladrian şi continufmd pfmă în a doua jumălale a sec. II d.
Chr. (informatic N. Gudr.a).
14
Fibula a fost descoperilă în caslrul de la Jlotni.~.~n. în primul nivd, care începe aici în jurul anului 170 d. Chr.
15
Determinare C. Găzdac.
w Drescher 1!!73, 411-62; Iludeczek 19BH, :J41-:Wi; Cociş 1!1!1~, 38:1-3!13; Bayley, Bucher 2004.
J:J
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Din analiza întregului materinl arheologic publicat rezultă că atelierul de la Dierna, era un centru de
produc~ie al pieselor de bronz. Aici se produceau sigur accesorii de vestimenta~ie (catarame)l;, şi fibule. Pentru
celelalte categorii de piese din bronz nu avem argumente clare. Cea mai bună analogie pentru ateliernl de aici
1
îl reprezintă atelierul de la Tibiscnm 1 H. Dierna este aşadar alături de Micia, Porolissum, Ilişua, Napoca !\ al 5
centru cunoscut de produqie al fibulelor (pl. 9).
În privin~a prelucrării fiernlui aurului şi a sticlei analiza materialului arheologic nu aduce argumente
relevante pentru sns~inerea existen~ei acestui tip de produc~ie. Cronologic, nu există nici un argument pentru
datarea atelierului în secolul IV. d. Chr.

The artisan workshop from Dierna (Orşova)
Brooches production
(Abstract)
In 1979, A. Bodor and 1. Winkler published tbe arlisan workshop from Dierna (Orşova). The size of the
researched area (68.5 m 2) led the authors to conclude that a craft workshop had been running in Dierna since
the beginning of the provin ce, until the 4'" century AD. This chronology is based on the archeological material
uncovered- coins, brooches and pottery. The workshop was first located in a wooden building until the end
of Hadrian's reign; it was rebuilt in stane soon after that. The plan of tbe construction could not be determined
due to the snrrounding buildings. The main reasons for assigning the researched area to a workshop were
the remains of a an oven aud several other discoveries like melting pots, lead bars aud keel blocks, under
processing or completed pieces, or tools (a pair of scissors aud an iron knife). The authors attributed all these
discoveries to a complex metal aud glass ware workshop.
Alas, the resulls of the research were not fully published. Most of the archeological findings ended up
in Cluj- Napoca, in the storage of the Institute of Archaeology and Art History. When the stare house was
reorganized and the material in the former restoration laboratory was processed, unpublished findings from the
workshop from Dierna were identified (145 pieces). They consist of brooches (pl. 1), ca sting shafts (pl. 2/10-12)
and bronze pearls (pl. 7/124-133), plate fragments (pl. 4/40-75; pl. 5/76-93),a bronze cain (as sec. I, pl. 2/13)2n,
fragments of military eqnipment, (pl. 2/14-15; pl. 3/24, 25, 28-35) shackles, (pl. 3/20; pl. 4/39), a piece of harness
(pl. 3/38), furnitnre accessories (pl.2/19; pl. 3/37), daily use objects -palette knives (pl. 2/16- 17), a needle (pl.
2/18), weights (pl. 3/21-23, 36), nails (pl. 3/26, 27), aud lead fragments, (pl. 8).
The analysis of the archaeological finds indicates that the workshop from Dierna was bronze ware
manufacturing center, where clothing accessories (buckles) 21 and brooches were produced. There is no clear
evidence concerning other bronze ware being manufactured here. The best analogy for this workshop is the
one from Tibiscm11. 22 • Dierma is, after Micia, Porolissum, Ilişua, and Napoca 2 :\ the 5'" center for the brooches
production (pl. 9).
In what iron, gold, and glass manufactnring are concerned, the analysis of the archaeological finds brings
no relevant reason to support their existence. Chronologically speaking, there is no proof in fa vor of dating the
workshop in the 4 111 century AD.

llodor, Winkler 1!17!!, 14!1. fig. B/:i-4.
Benen, 1Hrovszky, 1!1117, 1, 22{)-23!1.
1
" Cociş, 2004, 1!1.
"" Determinare C. Găzdnc.
" llodor, Winkb 1 !17!1. 14!1, fig . H/:i-4.
:z ll!!JJea, Pnlrovszky, 1!1!!7, 1, 221i-2:i!l.
2
] Cociş, 2004, 1!1.
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Arme romane ca ofrande votive
Studiu de caz: templul lui IOMD de la Porolissum
Nicolae GUDEA
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V.
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VIII.

Introducere
Pozitia templului lui IOMD
Scurtei descriere a cercetcirilor {1996, 1999-2001}
Materialul arheologic
Datare
Notiţe despre ofrandele mămnte din templu
Interpretare
Concluzii
(Ein fiihmng; Lage des Do lichen zzm Tempels; Kurze Forsch zmgsgeschichte .Azzsgrabungenreihe
1996, 1999-2001 ): Die Fzznde; Datierzzng; Notizen iiber die Kleinvotivgaben; Inte1pretation,
Zusammenfasszzng)

1. Introducere
Problema ofrandelor votive, în ansamblu, în cadrul religiei lui IOMD (dar şi a altor zei dealtfel) este putin
cunoscută şi studiată. Cauzele principale sunt: a. lipsa izvoarelor literare; b. lipsa monografiilor arheologice de
temple; c. necunoaşterea teologiei şi ritualurilor de cult.
Scopul lucrării de faiă este acela ca pe baza monografiei arheologice a templului lui IMOD de la Porolissum
(Gudea- Tamba 2001; Gudea- Tamba 2007) să încercăm să discutăm un aspect al depnnerii de ofrande în
templul lui IOMD, chiar dacă problemele care apar ar putea fi locale.

Il. Pozitia templului lui IOMD
Porolissum (sat Moigrad, com. Merşid, jud. Sălaj; România) a fost o aşezare cu caracter predominant
militar pe granita de nord-vest a Daciei Porolissensis. (Fig. 1, Fig. 3.}. Începuturile sistemului defensiv la
Porolissum datează imediat după cucerirea Daciei. Numeroase fortificatii din complex, aliniamente de
apărare proprii (valuri, şanturi, turnuri, burgi) şi sectorul de limes care era sub controlul complexului
(valuri, şanturi, ziduri, burgi şi 10 turnuri) au făcut ca aici să fie prezente permanent sau să sta~ioneze
temporar numeroase unităti militare de origini diferite, cu tactici diferite, aduse din zone diferite (Gudea
1989, 159-179; Gudea 1997 a, 27-30; Gudea 1997b). Aceste unităti militare au jucat un rol important în viata
religioasă a localită~ii (Gudea- Tamba 2005) construind sau reparând temple, dedicând numeroase inscrip~ii
votive diferitelor zeită~i.
Unul din aceste temple a fost dedicat lui IOMD de magistrati în functie ai oraşului (Gudea- Tawba 2001,
25, 51-56). Templul lui IOMD- de fapt un complex alcătuit dintr-o tabernă (sală de mese, bucătărie, locuiniă
etc) se afla în aşezarea civilă a castrului mare de pe d. Pomet (Gzzdea- Tamba 2001, 19-24) Fig. 4. Este situat
la nord-est de castru, în fa~a coltului de nord, imediat lângă drumul roman. Clădirea este încadrată spre sudest de locuinta LM 2 (a cărei destinatie exactă încă nu se cunoaşte) şi spre nord de clădirea LM 3 (cercetată în
întregime) probabil, locuin~ă- atelier- depozit şi magazin pentru mărgele. Partea comercială LM 1 se afla pe
teren orizontal. Templul a fost construit în pantă peste vechiul şan~ de apărare al aşezării.

Revista Bistrilei, XX, 2006, pp. 125-138

125

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

III.

Scurtă

descriere a cercetărilor (1996, 1999-2001)

Se cunoaşte încă de la mijlocul secolului trecut (XIX) o inscrip~ie în cinstea lui IOMD de la Porolissum.
Nu se cunoaşte locul de descoperire. Nu se cunosc dedican~ii (Gt!dea 1989, 767, nr. 31). Este însă databilă în
deceniile 6-7 ale secolului II. Pe baza ei s-a presupus existen1a unui templu IOMD la Porolissum.
Primele săpături în zona templului identificat acum s-au executat în anii 1939 şi au fost conduse de C.
Daicoviciu. Executor L. Gheorghin. La suprafală se vedeau urmele unor dezveliri de ziduri. Nu s-au păstrat
planuri, materiale desenate, jurnale.
Săpăturile arheologice au fost reluate în anii 1990-1995. Scopul a fost de a lămuri situalia obiectivului
cercetat aici. dar rămas necunoscut. A fost cercetată şi dezvelită partea spre drumul roman a clădirii (botezată
LM1) care constă într-un atrium, o bucătărie şi o cameră pentru locuit (Gudea - Tamba 1992, 155-156,
Fig. 24-28). Cu ocazia pregătirilor pentru cel de al VII-lea congres internaUonal pentru studiul frontierelor
Imperiului Roman clădirea LM 1 a suferit lucrări de conservare (1996). S-a constatat că cele două ziduri din
capăt, considerate contraforli, continuă spre nord-est. S-a impus continuarea cercetărilor în această direqie.
Săpăturile arheologice au fost reluate (D. Tambal şi a fost descoperită sala templului lui IOMD. Cercetările au
continuat apoi în anii 1998-2001 şi a fost cercetat şi dezvelit în întregime templul (Gudea-Tamba 2001) Fig. 5.
S-au putut stabilii următoarele date (G!ldea- Tamba 2001, 25-42)
a. este vorba de un complex alcătuit din mai multe spalii: taberna (LM 1) la drum, formată din sală,
bucătărie şi locuinlă, templul (LM 1 - S) în spatele ei şi probabil şi alte încăperi (care au rămas
necercetate la sud-est de templu);
b. încăperea LM 1 -a fost construită într-o bucată cu templul; bucătăria şi locnin~a au fost adăugate;
c. taberna a fost construită pe partea relativ orizontală a terenului; templul a fost construit în pantă;
d. templul a fost construit peste vechiul val şi şanl de apărare al primei aşezări romane, după ce primul
(valul) a fost nivelat în şanl;
e. templul a fost la început o hală lungă de 13,80 m cu lălimea de 10,40 m; în interior au funqionat două
şiruri de coloane din lemn;
f. templul avea ferestre cu geamuri de sticlă;
g. a fost acoperit;
h. în faza a dona hala a fost împărFtă în două încăperi a şi b;
i. acum (în faza a doua) fnnlionează acoperişul cu învelitoare din ~igle şi olane;
j. încăperile (a -b) se aflau la nivele diferite;
k. încăperea b (spre nord- est) a fost pavată; aici s-au descoperit toate piesele legate de cult.
Ca nrmere a faptului că umplutura şaniulni a cedat în timp, planul construcliei s-a contorsionat, s-a
deformat: zidurile s-au strâmbat, s-au îndoit, s-au aplecat mai ales spre nord-est. Planul nostru (Fig.5) sugerează
cum a fost constrnqia inilială. Încăperea b (7,20 x 8,40 m) a fost probabil încăperea sacră unde se petreceau
activitălile de cult propriu zise.
AnumW pseudoarheologi (nomina odiossa) au sugerat în scris (din păcate pentru ei) că templul a fost în
clădirea LM 1 şi că materialul de cult a ajuns în încăperea de jos fiind "mutat". Aceşti pseudoarheologi nu s-au
uitat nici la stratigrafia publicată, nici la contextele arheologice. Deobicei pentru un arheolog adevărat atunci
când găseşti materiale arheologice pe o podea (inclusiv o pungă cu bani!), iar stratul de dărâmare este compact
lucrurile nu sunt "mutate"!

IV. Materialul arheologic. Fig. 6 -tabel statistic
În anul 2001 când am publicat partea 1 a monografiei templului lui IMOD (Gudea- Tamba 2001) am pus
în circulalie numai monumentele votive (statuia zeului, inscriplia, reliefnrile, statuetele etc). Totuşi în Fig. 25
am prezentat toate descoperirile pe categorii de material din care au fost făcute. În figura noastră (Fig. 6) vom
prezenta un tablou complet al descoperirilor, dar nu după material ci după destinalie. Ne-am asumat acest risc.
Când spunem că ne-am asumat acest risc ne gândim la faptul că nu am avut analogii, respectiv monografii
de temple, după care să împărtim materialul. De aceea remarcăm de la început că, exceplie făcând ofrandele
(Gudea- Tamba 2001, 25- 42) restul materialului seamănă perfect cu acela dintr-o locuin~ă. Acest lucru ne-a
sugerat posibilitatea ca în afară de taberna oficială (LM 1) templul să mai fi avut o parte unde se pregăteau şi
găteau alimente şi băuturi.
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Iată

cum arată o scurtă analiză a tabelului statistic:

1. statuia zeului; ofrandă oficială; la ea se "închinau" în jurul şi defilau
2. inscrip~ia de fundare; pe ea era aşezată statuia zeului
3. ofrande votive: relief votiv cu inscriplie, placă votivă anepigrafică cu reprezentarea zeului, statnete din
marmoră ale zeului (7) şi o statuetă din bronz turnat, statuete ale asocialilor zeului (taurul, vulturul,
şarpele),

statuete ale unor zei asociali (Apollo)

4. ofrande votive speciale: plăci triunghiulare folosite de obicei la defilări, pusă într-o coadă lungă de

lemn; ex vota-uri de argint; mâini votive
5. ofrande minore
a. manete izolate sau depozite
b. podoabe: cercei, brălari
c. arme: vârfuri de săgeli uşoare şi grele
d. piese de echipament şi hamaşament: buterole, zăbale
e. jucării: cărucior
f. instrumente: ace de cusut, sule de os, instrumente pentru scris
g. podoabe de corp; fibule, aplice, pandantive
Acestea sunt piesele- extrase din tabel- care ar fi putut servi ca depuneri votive. Celelalte serveau desigur
la desfăşurarea activitălilor de cult. Nu este exclus ca şi o parte din acestea să fi fost depuneri voliYe. Pentru
completare dăm tabloul general al descoperirilor din templu. Fig. 7

V. Datarea materialului
Construirea templului este dată de inscriplia de construclie care permite datarea între 238-244, domnia lui
M. Gordianus. Din punct de vedere al analogiilor ridicarea acestui templu nu cade într-o epocă de construqii
de temple pentru IOMD (Mer!at 1960, 17) ci dimpotrivă, într-o epocă în care astfel de temple sunt distruse
(T6th 1973, passim). Existenla cultului lui IOMD la Porolissum este mai veche şi nu putem decât să credem că
acest templu este unul în plus. Oricum perioada de datare este scurtă (238-244) şi putem presupune orice an
pe acest parcms.
Sfârşitul templului a fost violent. S-a petrecut o distrugere sistematcă şi probabil jefuirea unor piese mai
prelioase, mai ales din metal. Pe baza monelelor izolate a capătului de sus al seriei monetare putem presupune
că s-a petrecut între 253-255 (Grrdea- Tamba 2001, 63-64).
Deci materialul arheologic datează într-o perioadă de aproximativ 10/15 ani de funqionare a templului.
Unele piese sunt evident mai vechi în circulalie şi au fost aduse la templu (e.g. armele). Altele sunt noi şi au
fost fabricate pentru templu (statuetele e.g.).

VI. Notiţe despre ofrandele mărunte din temple
Ansamblul de descoperiri şi respectiv ofrande din temple nu a fost niciodată studiat sistematic pentru
simplul motiv că nu avem monografii de temple. În cazul religiei lui IOMD această lipsă este aproape totală.
Spunem aproape pentru că mai sunt temple din care s-au publicat materiale arheologice, dar numai sau mai
ales acelea legate direct de cult.
Să urmărim acum ce se spune în general despre ofrandele votive şi apoi să vedem ce se poate aplica la
situalia pe care o studiem. În acest scop am mmărit textele referitoare la consecratio (DAGR III/1, 1448-1451;
Der Nelle Parrly 3, 127-128) dedicatia (DACR III/2 41-45; Der Nelle Pauly, 12.2, 419-422), Votivkult (Der Nerre
Parr!Jr, 12.2, 345-346), Weihung (Der Neue Parrly, 3. 359-360), donarium (DACR II/1, 363-382 (376-377 arme).
Trecerea în revistă a acestor voci -repere ne-a permis o serie de constatări (care desigur nu sunt exhaustive):
1. cauzele consacrării sunt multiple. Se pot aminti: oblinerea unui post, oblinerea unei moşteniri, câştig
la joc, succes la vânătoare
2. ofranda poate fi obişnuită, ordinară şi regulată depinzând de practicele cultului. Poate fi şi extraordinară,
motivată de un eveniment particular
3. termenul latin pentru ofrandă este donum sau donarium
4. obiectele simple depuse ca ofrandă aveau aceeaşi valoare ca şi cele scumpe
5. obiectul depus ca ofrandă devenea sacru
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6. orice obiect putea fi oferit ca ofrandă: nu exista nimic ce nu putea fi oferit
7. consacrarea trebuia făcută în inlerioml sanctnarnlui cu asisten~ă şi cu autorizarea preo~ilor sau
magistralilor
8. ofrandele particulare eran foarte numeroase şi variate (slofe, veşminte, vase, unelte, instrumente,
mobilier, ornamente pentru sanctnar, bani etc); fiecare dintre acestea făcea obiectul unei (cf. donariwn, 368378) consacrări particulare pronnn~ate de preot
9. cauzele consacrării sunt multiple: se pot aminti e.g. ob1inerea unui loc de muncă, moştenire, câştig la
jocuri, succes la vânătoare etc.
În acest spectru aproape infinit de ofrande se regăsesc şi armele şi piesele de echipament (cf. donariwn,
376-377); sunt men1ionate: arcul, săge~ile, lăncile şi suli~ele
10. ofrandele puteau fi de dimensiuni diferite şi cu valoare economică diferită
11. trebuiau să fie mai ales din materiale durabile (piatră, fier, bronz, lemn)
12. ofranda cea mai perfectă se considera imaginea zeului, ca operă de artă
13. ofrandele erau expuse în templu la vedere, în legătură directă (în apropierea) cu monumentele care se
adr·esau direct zeului
14. erau atârnate pe pere~i alături de ex voto-uri; dacă se desprindeau şi cădeau era considerat semn rău
Templele şi monumentele mari an fost studiate în chip repetat. După P. Merlat (Merlat 1960) s-a ocupat de
cult M. Speidel (Speidel1978) care a dat o hartă bună a descoperirilor epigrafice dolicheniene (Fig. 2) şi apoi
Monika Hărig şi E. Schwertheim (Hărig- Sclnvertheim 1987) care au monografiat descoperirile dolicheniene
mari (temple, inscrip1ii şi piese importante). Nici unii nu s-au ocupat de ofrandele propriu-zise. P. Merlat
(Medat 1960, 126) remarca sărăcia izvoarelor literare şi epigrafice cu privire la ofran de şi sublinia importan~a
arheologiei în această privin~ă. El acorda arheologiei un rol deosebit în indentificarea de ofrande. Personal s-a
ocupat numai de două grupe de ofrande: ofrandele numite de el "banale": altare votive, plăci votive cu sau fără
inscrip1ii. reprezentări ale lui IOMD, reprezentări ale zeită1ilor asociate (Medat 1960, 168) şi respectiv ofr·ande
numite de el "speciale" (plăcile votive triunghiulare, ex voto-mile de argint, mâinile votive) (Medat 1960, 168).
Cu lotul întâmplător a mai men1ionat că la Roma două inscrip1ii numesc ofTande un kantharos cu bază şi un
crater cu colonete, un orbiculus cu colonete (Merlat 1960, 206).
În catalogul CCID sunt men1ionate între ofr·andele (banale şi speciale) două vase cu inscrip1ii dolicheniene
(un vas TS şi o oală mare: Hărig- Schweztheim 1987, 183, Taf. LIII/285- 286) dintr-un presupus dolichenum
din Noricum de la Enns/Lauriacum. o statuetă de calcar la Adony/ Vetus Salina din Pannonia Inferior (Hărig
- Schweztheim 1987, 124, 125, nr. 187, Taf. XXXVI, 187) şi două donaria în formă de tabnla ansata unul la
Hedderheim-Nida în Germania Superior (Hărig- Schweztheim 1987, 327, nr. 521, Taf. CXIII, 521) şi altul la
Brza Palanca/Egeta din Moesia Superior (Hărig-Schweztheim 1987, 78, nr. 85).
Se mai cunosc ofrande din vase de lut cu inscrip1ie (Hărig- Schweztheim 1987, nr. 285-286, Taf. UII),
statneta din bronz a zeului Sol (Hărig- Schweztheim 1987, 145, nr. 188, Taf. XXXVII, 188) şi din nou donaria
(în formă de ta bula ansata) (Hărig- Schweztheim 1987, 387, Taf. CXIII).
Nu există lradi1ie literară sau religioasă în legătură cu ofrandele din cultul lui IOMD (Merlat 1960, 29). Tot
ce s-a construit în acest sens (teologic) s-a făcut pe baza descoperirilor arheologice mai ales dar şi epigrafice.

V1I. Interpretare
Din statistica descoperirilor din templu, am ales pe cele legale direct de cult (Fig. 6) din care am eliminat
piesele dedicatorii, piesele votive din piatră şi bronz, monelele, tot ce s-a putut presupune că a servit la
desfăşurarea cultului: mobilier, pregătirea meselor, materialele de construqie. Au rămas ca piesele care ar fi
putut fi ofrande: podoabele, piesele de joc din lut. armele din fier şi anumite piese legate de ele, vasele de lux
de import sau locale.
Din aceste grupe de piese am ales să ne ocupăm aici numai de arme.
Armele găsite în templu pot fi împărlite în trei grupe, toale trei grupele, făcând parte dintre armele lansate
din arc, respectiv vârfuri de săgeată.
Ofr·ande votive cu caracter cultual se cunosc în proYinciile din vestul Europei încă din perioada ocupată
(sec. Ia. Chr.). Mă voi opri la un singur exemplu din provincia Germania publicat de W. Zanier (Ein Leimischer
Opferplatz mit rămischen Waffen der fr-iihesten Okkupation (15 -10 v. Chr.) bei Oberamergau. LimesXVI Rolduc
1995 (1997), 47-52. Autorul crede că e vorba de arme romane capturate de Germani şi puse în sanctuarnllor.
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Ofrande de arme (vârfuri de lănci şi săge~i) sunt cunoscute din temple din Gallia şi Germania (M.J.
Klein. Votifwaffen aus einem Mars- Heilegtums bei Mainz. in J. Oldenstein - O. Gupte (Hrsg.). Spătrămiscl1e
J1ilitămusriistrwg (~\1ES. 10. 1999, 87-94 (88 nota 12). Dar fiind templul zeului Mars lucrul nu pare a fi
excep ~ional.
Mai interesantă este ofranda de un scut şi o lance oferite zei~ei Vinhasa de un centurion din legiunea III
Cvrenaica (cf. Bishop- Conlston, Roman Militazy Equipment 1993, 37). Faptul este men~ionat într-o iuscrip~ie
din Tongeru (Germania Inferior).
Există însă şi sanduare dolicheniene recent cercetate unde nu s-au gasit arme. Este cazul sanctuarului
de la Balaklava (T. Sarnowski - O. Ja. Savelja, BalaklaFa. Rămische Militărstation rwd Heilietwn die Jupiter
Dolichemrs. Warschan 2000, 5-6, 67-160). Există însă multe, foarte multe din grupele de ofrande care sunt la
Porolissnm.
- vârfuri de săge~i grele cu tub de îmănnşare 7 Fig. 7/1-7
- vârfuri de săge~i grele cu cui de fixare 5 Fig. 8/1-5
- vârfuri de săge~i uşoare cu cui de fixare 8 Fig. 8/6-13
Numărul total al pieselor de acest fel este deci de 20, deci este exclusă o pierdere întâmplătoare a lor în
templu.
Ele reprezintă bine spectrul de arme al sagitariilor de la Porolissnm (Gudea 1994, passim)
- socotind relativa raritate a armelor de atac găsite (chiar dacă am putea defini câteva excep 1ii) considerăm
că fiecare piesă în parte avea o anumită valoare;
- au fost descoperite izolat, în locuri diferite şi chiar la adâncimi diferite în interiorul templului;
- noi credem că au fost depuse ca ofrande. Ele fac parte din grupa ofrandelor mărunte, care se ofereau
divinită~ii atât separat (câte o piesă) cât şi în "grămezi".

Prezen1a armelor ca ofrande votive- venite desigur din pa1tea unor solda1i- contribuie la întărirea ipotezei
care cultul lui IOMD a fost un cult militar. Este aproape sigur că solda~ii făceau parte dintre credincioşii
cultului.
În legătură cu caracterul militar al religiei lui IOMD s-au adus mai multe argumente (Meilat 1960, 11
sqq):
- cultul a fost raspândit de solda~ii venili din Orient;
- principalii dedican~i sunt militarii; din 266 iuscripp.i votive dedicate zeului 80 au fost puse de militari.
Cei mai mnl~i dintre ei (60) erau de grade inferioare;
- majoritatea inscrip~iilor şi monnmentelor au fost găsite în şi lângă castre;
- zeul însuşi este îmbrăcat în costum militar roman, exact aşa ca împăra~ii.
după

M. Speidel (Speidel 1978, 38-45) care a dedicat un capitol special acestui subiect, nu pare convins de
caracterul total sau preponderent militar al cultului. El sns~ine că aspectele militare sunt cam la acelaşi nivel
cu cele civile (Speidel1978, 45).
Descoperirile din templul lui IOMD de la Porolissnm contribuie însă la confirmarea ipotezei lui Merlat,
privind caracterul militar al cultului:
- templul a fost construit în aşezarea civilă a castrului de pe d. Pomet;
- la construqie an fost folosite şi materiale fabricate de oficina militară (una din oficinele militare),
respectiv una din cărămidăriile nnită~ilor prezentate aici;
- chiar şi nerezolvatele ştampile găsite în templu de lip LI X au aspect de ştampilă militară:
- în toate reprezentările atât statui, statnete cât şi reliefuri divinitatea apare îmbrăcată în costum
militar;
- o parte din dedican1i sunt veterani;
- în afară de împărat, inscrip1ia dedicatorie este închinată şi unei cohorte (a cărei prezen1ă depa1te de
bazele ei sugerează şi mişcarea veteranilor);
- templul cuprinde toate materialele tipice pentru o atare construc~ie;
- în afară de ofrandele tipice şi ultracunoscute (templu, inscrip~ie de funda~ie, statui ale divinită1ii,
statnete, relief, manete şi tezaure) mai sunt şi ofran de mărunte, respectiv categorii de mtefacte care pot
fi numite ca atare.
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Banii unui soldat
într-o baracă din castrul de cavalerie de la Ilişua
Corneliu GAIU
Cristian GĂZDAC

În timpul campaniei arheologice din anul2004 în castrnl auxiliar de la Ilişcla, pe teritoriul fostei provincii
nouă descoperire interesantă a ieşit la lumină (vezi harta 1 şi 2). Aceasta provine din
seqiunea 1/2004 localizată în retent11ra dextra a castrului respectiv. Un număr de 33 de denarii romani au
fost găsi li unul lângă celălalt- uni chiar li pili între ei (catalog nr. 5 şi 14) -pe fundul unui şan1 de funda1ie al
barăcilor apar1inând celei de a III-a faze a castrului (vezi fig. 1). În fapt, tocmai acest şan1 a cauzat dispersarea
monedelor. Deci, monedele apar1in de fapt unuia dintre straturile celei de a II-a faze a castrnlui. Fază care a luat
sfârşit în urma unui incendiu puternic. Practic, toate monedele sunt atinse de foc, unele (e.g. nr. 4 şi 33) sunt
aproape în întregime deteriorate din acest motiv. Deoarece nu s-a găsit vreo urmă a unui recipient care să fi
păstrat aceste monede putem presupune că ele au fost păstrate într-un material perisabil (piele, textil) sau dacă
au fost îngropate în mode deliberat puteau fi îngropate direct într-o mică groapă făcută în podea-pământ. 1
Structura acestei descoperiri monetare ne indică prezen1a a 4 denari republicani, 6 emişi de M. Antonius
şi 23 de denari imperial eşalona1i de la Nero la Hadrian (vezi catalogul, tabelul şi planşele).

Dacia Porolissensis, o

Nr.
moncde

%

cocf.
intrare/an

130-121 a.Chr.

1

3.03

-

90-81 a.Chr.

1

3.03

-

50-41 a.Chr.

1

3.03

-

Rcpub. ncident.

1

3.03

-

M. Anlonius

6

18.18

-

EMITENT

Ne ro

1

3.03

0.04

Vespasian

6

18.18

0.6

Vespasian

4

12.12

Titus

1

3.03

Domitian

1

3.03

Domitian

2

6.06

I\erva

1

3.03

0.5

Traian

8

24.24

0.42

Hadrian

5

15.15

0.23

TOTAL

33

0.13

O asemnea compozi1ie a unei descoperiri monetare ne permite unele observalii privind circnlalia monetară
în momentul în care acest depozit a fost ascuns/pierdut.

Pentm cazul în care mom!dtde au fost depozitate dirm:t într-o groapă

mică

vezi l'op,

C:ăzdac l!l!l!l,

p. l!Hl.

Revista BistriJei, XX, 2006, pp. 139-152
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Una dintre primele întrebări pe care le ridică această descoperire este aceia dacă discutăm în cazul de fată
de un tezaur- ca proce de economisire a banilor- sau putem să îi considerăm ca fiind "bani de buzunar"? •
Pentru aceasta trebuie să \'edem ce putea un individ, la momentul respectiv, cumpăra pe pia!ă cu această
sumă. Ca urmare trebuie \'erificată "lista prelmilor". Probabil. cea mai bună sursă sunt tăbli!ele de ceară de la
Albumus ;\1aior (Roşia Montană), în special tăbli!a XVI. Aceste tăbli!e au fost datate între anii 131 şi 167 p. Chr. 2•
Astfel, ele pot fi considerate ca o sursă contemporană cu momentul când depozitul studiat a fost acumulat şi
depus. Conform acestei liste se poate observa că cu 33 de denari se puteau cumpăra 9 miei sau 6 purcel uşi, este
mult sau pn!in? Dacă luăm spre compara!ie sitna !ia actuală a nivelului de trai din România 3 putem afirma că
pentru o mare parte a popnla!iei o asemenea posibilitatea ar fi reprezentat o mică avere (sic!).
Întorcândn-ne la timpurile romane trebuie să luăm în considerare specificului locului de descoperire- un
strat de călcare într-o baracă romană din castrul de cavalerie. S-a stabilit că după 83/84 p.Chr. o altă creştere
snbstan!ială a soldei are loc numai în anul 197 p.Chr.'1 Întrucât monedele s-au găsit pe fundul unul strat de
nmplntmă al barăcii se poate presupune că posesorul sumei a fost un eques alae. În perioada când s-au pierdut
monedele respective, un cavalerist primea o soldă anuală de circa 300-350 de denari, plătită în trei rate", adică
101-116 denari/rată. De asemenea, pe lângă stipendia trebuie luate în calcul şi donatil'a, precum şi posibilitatea
ca, în ocazii speciale, soldatul să primească acele rate în avans, aşa cum sunt men!ionate pe o tăbli!ă de la
Vindonissar. şi într-un papirus din Egipt.'
Ca urmare, cei 33 de denari pot fi cu uşurin!ă considera!i parte a soldei sau orice altă sursă de venit în
"bani ghea!ă" şi nu neapărat economiile unui soldat.
Descoperiri monetare similare din alte castre par să indice un fenomen general - în fapt o caracteristică
a comportamentului uman- că solda!ii (cel pn!in o parte dintre ei) eran interesa!i să pună banii de o parte
ca economii. Depozite monetare cu o astfel de posibilă destina!ie s-au găsit în Dacia în castrul de la Bnmbeşti
-"Gară": 92 monede (87 denarii, 5 antoniniani) de la Septimins Severus la Gordian III (vezi harta l)H. În alte
provincii avem de semnalate asemenea situa!ii în Pannonia: Brigetio (17 monede în podeaua unei barăci)'\
Carmmtzzm (36 de denari în amfiteatrul militar; 110 denari şi 54 antoninieni în castrul de legiune)1°; Moesia
inferior: Durostorzzm (35 denari într-o clădire incendiată din cannabae legionis). 11
Un aspect particular al acestui tip de eviden!ă nnmismalică este relevarea monedei cmente aflate în
circula!ie într-un segment cronologic scurt. Numărul mic de piese din astfel de depozite monetare împreună
cu faptul că comportamentul cazon, cel mai probabil nu permitea tezaurizarea pe perioadă lungă de timp (o
decadă), ne conduc spre concluzia că asemenea "tezaure" eran formate într-o perioadă foarte scurtă, probabil
de la o plată la alta.
În cazul descoperirii de la Ilişna, care se încheie cu monede de la Hadrian, se poate observa ca denarii
republicani reprezintă 12,12%, iar dacă includem aici şi piesele din seria legionară a lui M. Antonius, atunci
peste un sfert din monedele acestui depozit (30,3%) erau în circnla!ie pentru mai mult de 160 de ani. Un
argument care să sns!ină această observa!ie este prezen!a unei contr.a.!l1ărci imperiale pe un denarizzs emis
reprezintă abrevierea retrogradă
probabil de C. Vibizzs Pansa (catalog nr. 2; plan şa I, nr. 2). Contramarca, )
legendei IMP(eralor) VES(pasianus). Dacă motivul privind contramarcarea acestui denar republican a fost
acela de a permite folosirea lui în tranzac!ii sau a avut un alt scop 12 nu este prioritar pentru studiul de fa!ă, dar

j!1V],

IDR I, p. 17~.
" Cazul Romfmiei a fost ales întrucfil autorii nu ceva expl!rientă referitoare In viaţa zilnică din Romflnia zilelor noastre (sic!).
4
M. Speidd 1!173, p.141i; M.A. Speidel1!l!l2. p. HB; Alston1!l!l4, p. 114.
~. M.A. Speidnl1!ln, p.14n;Aiston1!l!l4, p.114.
'; Cavalcristul Clun din r.ohors VI/1/rwlorum oquitala a primit ~O de dnnnri şi încă 7~ din restul soldei, vezi RMR 70; M.A.
Speid!!l1!l!l2, p. !HJ-!l2; Alston 1!l!l4, p. 11!1-120.
7
În anul17!l p.Chr. cnvaleriştii din ala \!Horan(l Gallim au primit solda în avans d!!oan!cc erau pe punclul de a părăsi
garnizoana din Alexandria spre o altă garnizoană din Egiptul de jos (RMR 7G); M.A. Speidel1!l!l2, p. !ll.
11
Marinoiu 2004, p. ~:t Ne l!xprimăm aici gralitudinoa ra1ă de Mădălina Mărgineann (Mnzeul Jwh~tn<m Gorj, Tg. jiu) care
ne-a pus la dispoziţie bibliografia rd'eriloare la această descoperire.
" C:ăzdac 2002, p. 4!14.
111
C:ăzdac 2!Hl2, p. 4!lli, ~04.
11
r;ăzdac 2002, p. ~:J:l-534.
12 Penlru discu1iile asupm motivelor de contra marca re a mmwdelor romane şi grecnşli de perioadă imperială vezi Ilowgcgo
1!lBS, p. 1-:W; Kos-Semrov 1!1!15, p. 4:~-sn.
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important este faptul că o contramarcă a împăratului Vespasian (69-79 p.Chr.) a fost aplicată pe o monedă emisă
cu 150 de ani mai devreme. Iar acest caz nu este unul singular, coutramarcarea denarilor republicani a fost o
politică relativ frecventă după cum o arată contramărcile în numele lui Vespasian de pe aW denari republicani
şi cei emişi în timpul lui Augustus. Pe cei din urmă contramărcile lui Vespasian sunt mult mai rare. 13
Prezen1a unui număr mare de piese republicane în acest depozit nu este ceva ieşit din comun ci pur şi
simplu o consecin1ă a politicii monetare din vremea lui Domi1ian şi Traian. H I\umărul mare de monede de la
M. Antonius poate fi de asemnea explicat prin prisma politicii monetare. Când Traian a devalorizat moneda de
argint, el a retras din circula1ie emisiunile precedente cu argint şi greutate mai bună. Emisiunile republicane
şi iulio-claudiene, precum şi emisiunile lui Domilian cu argint de puritate ridicată au fost rebătute datorită
con1inutului ridicat de argint. În schimb, denarii lui M. Antonius, cu un con1inut scăzut de argint, nu meritau
să fie topili, ei fiind aproximativ cu acelaşi con1inut de argint ca denarul devalorizat al lui Traian 1". Ca urmare
au fost lăsa1i în circula1ie.w Astfel se explică de ce denarii lui M. Antonius erau încă în circula1ie la începutul
secolului III. 17
În cea ce priveşte motivul nerecuperării acestei sume de bani trebuie menlionat că stratul de incendiu
în care s-a descoperit acest depozit a fost identificat pe întreaga snprafa1ă a fazei a II-a a castrnlui de pământ.
Conform autorilor rapoartelor arheologice, sfârşitul fazei a II-a (castrulmare de pământ al alei I Tzmgrorwn
Fl-ontoniana) s-a datorat unui incendiu puternic cauzat probabil de evenimentele din timpul războaielor
marcomanice. 16
Prima fază a războaielor marcomanice a început în 166/167 p.Chr. 1!1 cu un atac general în anul170 20 • O
parte a Daci ei a putut fi însă afectată încă din 16 7. 21 • Ca urmare, dacă acest depozit a fost îngropat/pierdut în
timpul acestor evenimente - chiar şi în primii ani ai războaielor- ar fi trebuit să con1ină şi piese mai recente,
de laM. Aurelius sau cel pn1in de la Antoninus Pius. Mai ales dacă militarii erau adesea plăti li în monedă nouă.
Chiar dacă se consideră că de la mijlocul secolului al II-lea p.Ciu. aprovizionarea cu monedă nouă încetineşte
comparativ cu perioada inlio-claudiană 22 - în principiu moneda de argint se "reciclcză" în cadrul provinciilor~:~
- totuşi această aprovizionare continuă deoarece monedele "nu eran doar un mijloc de schimb ... ci mai presus
de toate, în secolul II eran un mijloc de răspândire a propagandei imperiale" 21 •
Pe de altă parte, s-a demonstrat că în cazul provinciei Dacia, războaiele marcomanice au afectat părlile de
vest şi nord-vest ale provinciei în timp ce partea de nord ar fi scăpat acestei amen1ări. 25
Evenimente mai timpurii care ar fi putut cauza pierderea acestor monede pot fi tulburările produse de
către daci 211 probabil în jurul anului 142-143 27 sau 158-159 28 , deşi unii autori consideră că de fapt au fost
1
1

1

'

'

''

Vezi www.romanscoins.info.
Duncnn-)o nes 1~~~14, p. 1!15, nrnlă că primele care nu d ispărul nu foslmonedele primilor împăraţi iulio-claudieni. Această
primă retragere din circulatie a fosl cel mai probabil urmare a vointei lui Domi!ian datorită continutului ele nrginl mai
ridicat al m:elor mmwde, p. Hlll; rdragerea din circulaţie a mmwdelor n:publicane din limpullui Trainn nu a fost la fel
de puternică ca în cazul monedelor iulio-damliene, după cum o arală eviden1a din lezaurc.
Duncan-joues 1!1~14, p. 204, similitudinile dintre denarii lui M. Anlonins şi cl!i ai lui Traian de după devalorizarea din
107 suul: :uw gr. şi !12,2'}1> purilall:- M. Anlonius şi :1,07 gr. şi Bl.5'Jic, purilall:- Traian; Vl:zi de asenHnwa l{m:ce 1!1!1!1, p.
B~l.

Duncan-Jotws 1~104, p. 104, 1!HI-200; Crawford 1~178, p. 152: l{em:e 1~11l7, p. (lO.
17
Duncan-Jones, p. 205; Filz 1!H12, p. 71.
1
'' Ilişua 1~1!17, p. 4G.
1
'' N. Gude<J 1 B!l4, p. 71; Bărbulescu 1 !Hlll, p. 55, Piso 2005, p. ()4-(l5.
"' Piso 200:l, p. :lOZ; Piso 2005, p. tl5.
21
l'iso 2005, p. G5.
' Wigg 19!17, p. 21l41T. Multumim pe această calc Prof. Nicoale Gudea cnre ne-a pus la
1

'

dispoziţie această referinlă

bibliografică.

'" \·Vigg 1~HJ7, p. 2B2.

,, \'l'igg 1!1!17, p. 21l7.
''' Cuci ea 1!1!14, p. 7G-77.
"' SilA \Tita }Jii, 5, 4: ., ... el Mauros mi pacem poslulandam coegil el C~ermanos d Dm:os el mullas genles alque Iudacos
rebellanles contudil per pransides ac l!!galos" [Prin alţi legaţi sau guvernatori i-a forţnt pe mnuri să încheie pace şi i-a
zdrobit pe germani şi daci şi mulle alte triburi, şi pe evreii care s-au răsculat).
-'

Bărbulesc:u 1BDB, p.

!J!i.

"' Pisa 1~~~13, p. 7O
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roxolanii cei care le-an canzat."9 După R. Noll, raidmile germanice din timpul domniei lui Antoninus Pius
an fost şi ele marcate de îngropări de tezaure şi de consolidarea Jimes-ului în Soricwn şi Pannonia.:ill La fel şi
în cazul Daciei s-a sugerat o creştere a acth·ită~ii militare în timpul acestui împărat, precum şi construirea în
piatră a unor castre auxiliare'\ printre aceslea s-a numărat şi castrul de la Ilişua. n
În ciuda faptului că publicarea stratigrafiei din acest castru nu este încă una completă, totuşi se pot face
unele observalii legate de aspectul discutat. Dacă se analizează monedele menlionate ca provenind din stratul
de arsură, ultimul pentru faza a II-a a castrnlui şi se face corelarea dintre măsurători şi localizarea pe plan a
straturilor respective se poate nota că monedele apar!in în majoritate emiten!ilor Traian şi Hadrian" 3 şi 2 lui
Antoninus Pius. 3·1 În această situa~ie putem concluziona că şi stratigrafia acestui nivel de incendiu sugerează
o dată mai timpurie decât perioada războaielor marcomanice pentru distrugerea celei de a Il-a faze a castrnlni
de pământ (castrulmare de pământ).
În concluzie, se poate afirma că ocazia care a dus la nerecuperarea acestor monede a avut loc mult mai
devTeme decât războaiele marcomanice, cel mai probabil în prima parte a domniei lui Antoninns Pius, când
există informalii despre tulburări în Dacia. Totuşi, nu putem ignora în totalitate un posibil eveniment local,
care ar fi putut cauza pierderea monedelor chiar în sfârşitul domniei lui Hach·ian.
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(Abstract)
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CATALOG
Moncdc republicane

1. M. CARBO?
Denarins
D: 17.6 mm; G: 2.8 gr.; Axa: 5
Monetăria: Rome; Datare: 122 BC?
Obv: Silueta capului cu coif al Romei, dreapta
Rv: Jupiter (?) în quadrigă dreapta, line frâiele şi
sceptru.
Referinlă: cf. RRC, p. 295, nr. 276/ 1
Inv. Nr. MB 20918

4. Monedă romană ncidenlificabilă
Denarius
D: 16.5 mm; G: 2.4 gr; Axa: Monetăria: Roma; Datare: sec. II-I a.Chr.
Obv: şters
Rv: Silueta vagă a unei persoane şi caii de la bigă.
Referin1ă: Inv. Nr. MB 20921

2. C VIIHVS C. F PANSA ?

Denarius
D: 18.2 x 15.8 mm; G: 3.05gr; Axa: 6
Monetăria: itinerantă cu M. Antonius;
Datare: 32-31 a.Chr.
Obv: Silueta unei galere dreapta
Rv: Aquila între două stindarde; dedesubt, LEG - XIX
Referin1ă: RRC, p. 541, nr. 544/35
Inv. Nr. MB 20922

5. M. ANTONIVS
Denarius
D: 17.3 mm; G: 2.7 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 90 a.Chr. ?
Obv: Silueta of Apollo's head, dreapta
Rv: Silueta Minervei şi patru cai de la quadrigă.
Heferin1ă: cf. RRC, p. 346-347, nr. 342/4-5
Contramarcă

pe

avers:

\31'CJM J

1

IMP(eralor)

VES(pasianus)
Referin1ă:

cf. Howgego, p. 223, nr. 595; www.
romancoins.info
Inv. Nr. MB 20919

3. MN. CORDIVS RVI'VS IIMR
Denarius
D: 18.7 x 16.7 mm; G: 2.7 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 46 a.Chr.
Obv: Silueta capetelor dioscurilor dreapta; RVF[us
iiivir]
Hv: Venus stânci stânga, line balan1a şi sceptrul.
Referinlă: RHC, p. 473, nr. 463/ 1a-b
Inv. Nr. MB 20920

6. M. ANTONIVS
Denarius
D: 17.5 mm; G: 2.6 gr; Axa: 6
Monetăria: itinerantă cu M. Antonius;
Datare: 32-31 a.Chr.
Obv: Galeră dreapta; Deasupra, ANT AVG, dedesubt"

IIIVIR R PC
Rv: Aquila între două stindarde; dedesubt, LEG - XX
Referin~ă: RRC, p. 541, nr. 544/ 36
Inv. Nr. MB 20924

7. M. ANTONIVS
Denarius
D: 16.4 mm; G: 2.8 gr; Axa: -
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Nlonetăria: itinerantă cu i-1. Antonius:
Datare: 32-31 a.Chr.
Av: Silueta galere, dreapta
Rv: şters
Refcrin~ă: cf. RRC, p. 539sqq, nr. 544
Inv. Nr. MB 20925

8. M.

\1onetăria: Roma: Datare: 69-71
Av: IMP C[acsar vespasian]VS AVG
Cap laureat. dreapta
R\': COS I[ler lr] POT
Pax şezând stânga, Fne ramura.
1\eferin~ă: RICII, p. 16. nr. 10
Inv. Nr. MB 20930

~l'ONIVS

Denarius
D: 17.3 x 15.8 mm; G: 2.3 gr: J\xa:Monetăria: itinerantă cu M. Antonius;
Datare: 32-31 a.Chr.
Av: Silueta unei galere, dreapta
R\·: şters
Referin~ă: cf. RRC, p. 539sqq, nr. 544
Inv. Nr. MB 20926
9. M. ANTONIVS
Denarius
D: 16.5 mm; G: 2.6 gr; Axa:Monetăria: ilinerantă cuM. Antonius;
Datare: 32-31 a.Chr.
Av: Silueta unei galere, dreapta
Rv: şters
Referintă: cf. RRC, p. 539ff, nr. 544
Inv. Nr. MB 20927

10. M. ANTONIVS
Denarius
D: 17 x 15.5 mm; G: 2.6 gr; Axa:Monetăria: itinerantă cuM. A.ntonius; Datare: 32-31
a.Chr.
Av: Silueta unei galere, dreapta
Rv: şters
Referintă: cf. RRC, p. 539ff, nr. 544
Inv. Nr. MB 20928
Monede imperiale
11. NERO

Denarius
D: 17.9 x 16.1 mm; G: 2.4 gr; J\xa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 66-67
Av: IMP NERO CAES[ar) AVG
Cap laureat, dreapta
Rv: Salus drapată, şezând stânga, tine patera.
Exergă: SALV[s]
Referin~ă: RIC F, nr. 67
Inv. Nr. MB 20929
12.VESPASIANVS
Denarius
D: 17.2 mm; G: 2.4 gr; J\xa: 5

13. VESPASL\.NVS
Denarius
D: 16 mm; G: 2.2 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma: Datare: 69-71
Av: [imp cacsar] VESPASIANVS AVG
Cap laureat, dreapta
Rv: Legenda ştearsă
Pax şezând stânga, tine ramura.
Referintă: cf. RIC Il, p. 16, nr. 10
Inv. Nr. MB 20931
14. VESPASIANVS
Denarius
D: 17.1 mm; G: 2.4 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 72, 73
Av: IMP [cacs] VESP AVG [p m] COS [iiii]
Cap laureat, dreapta
Rv: [au)GVR
Exergă: TRI POT
Simpulum, aspergillum, jug şi lituus.
Referintă: RICII, p. 19, nr. 42
Inv. Nr. MB 20923
15.VESPASL\NVS
Dcnarius - fragmentar
D: 18.6 mm; G: 2.1 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 75
Av: IMP [caesar] VESPASIANVS [aug] 8
Cap laureat, dreapta
Rv: legenda ştearsă
Vultur pe cippus, capul întors spre stânga.
Referintă: RIC II. p. 24, nr. 89
Inv. Nr. MB 20932
16. VESPASIANVS: Tilus
Denarius
D: 18.6 x 17.3 mm; G: 2.1 gr; J\xa: 12
Monetăria: Roma; Datare: 74
Av: T CAES IMP- VESP C[cns) 8
Cap laureat, dreapta
Rv: PO[ntiftri pot] 8
Titus şezând dreapta, tine ramura
Referintă: RICII, p. 35, nr. 169
Inv. Nr. MB 20933
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şi

sceptru.

17. VESPASIJ\..1\T\'S: Domilianus
Denmius - fragmentar
D: 18 mm; G: 1.7 gr; /\xa: G
).{onetăria: Roma: Datare: 77-78
Av: [caesar aug f] DOMITIANVS 0
Cap lameat, dreapta
Rv: legenda ştearsă
Exergă: barcă

Lupoaica cu gemenii, stânga
Referin~ă: cf. RICII, p. 43, nr. 241
Inv. Nr. MB 20934
18. DOMITIANVS

Denarius
D: 18.7 mm; G: 2.8 gr; Axa: 7
Monetăria: Roma; Datare: 88-89
Av: IMP CAES DOMIT AVG- GERM P M TR P VIII
Cap laureat, dreapta
Rv: IMP XIX COS Xliii CENS P P P
Minerva mergând dreapta, cu lancea ridicată
şi ~ine un scut.
Refcrin~ă: RIC IL p. 170, nr. 137
Inv. Nr. MB 20935
19. DOMITIANVS

Denarius - fragmentar
D: 17.3 mm; G: 2.4 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 93-94
Av: IMP CAES DOMIT [aug ger]M P M TR P XIII
Cap laureat, dreapta
Rv: [i]MP XXII COS XVI CEN[s p p p]
Minerva stând stânga, ~ine lancea.
l~eferin~ă: RICII, p. 174, nr. 178
Inv. Nr. MB 20936
20. NERVA
Denarius
D: 17.9 mm: G: 2.5 gr: Axa: 7
~1onetăria: Roma; Datare: 96
Av: IMP NERVA CAES AVG- P M TR P COS II P P
Cap laureat, dreapta
Rv: CONCORDIA - EXERCITVVM
Mâini împreunate, cu vultur pe o provă.
Referin~ă: RICII, p. 223, nr. 3
Inv. Nr. MB 20937

21.TRAIANVS
Denarius - fragmentar
D: 16.9 mm; G: 1.4 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 100
Av: IMP [caes nerva traian aug ge]RM
Cap laureat, dreapta
Rv: P M TR P COS [iii p p]

Abundantia şezâud stânga pe un scaun
format din două cornuri ale abunden~ei.
Referin~ă: RICII, p. 247, nr. 32
Inv. Nr. MB 20938
22. TR.r\IANVS
Denarius
D: 18.4 mm; G: 2.1 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 103-111
Av: IMP- [traian]O AVG GER DAC [p m Lr p]
Bust drapat pe umărul stâng, cap laureat,
dreapta.
Rv: COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC
Aequitas stând stânga, ~ine balan~a şi
cornucopia.
Referin~ă: RICII, p. 252, nr. 118
lnv. Nr. MB 20939

23.TRAIANVS
Denarius
D: 19.6 x 17.2 mm; G: 2.4 gr; Axa: 5
Monetăria: Roma; Datare: 103-111
Av: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P
Bust drapat pe umărul stâng, cap lameat,
dreapta.
Rv: COS V P P S P Q R OPTIM O PRINC
Felicitas stând stânga, ~ine caduceus şi
cornucopia.
Referin~ă: RICII, p. 252, nr. 121
Inv. Nr. MB 20940
24. TRAIANVS
Denarius -fragmentar
D: 17.2 mm; G: 1.4 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 103-111
Av: [imp traiano] AVG GER D[ac p m tr p]
Cap lameat, dreapta
Rv: [cos v p p s p q r oplimo princ]
Trofeu de arme; două scutmi, unul rotund: la
bază, două săbii, două lănci şi două scuturi.
Referintă: RICII, p. 254, nr. 147
Inv. Nr. MB 20941

25. TRAIANVS
Denarius
D: 17.4 mm; G: 2.2 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 103-111
Av: IMP- [traiano aug ger dac]P M TR P COS V P P
Bust cu aegis, cap laureat, dreapta
Rv: S P Q R OPTIMO PRINCIPI
Pax stând stânga, ~ine ramma şi sceptru; la
picioare, un dac îngenuncheat.
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Referin1ă: RICII, p. 257. nr. 188
Inv. Nr. MB 20942

Referin1ă: RIC II. p. 3:i2. nr. 101
Inv. Nr. MB 20946

26. 'fRA.IAl'I.\TS
Denarius
D: 19.3 x 17.7 mm; G: 2.9 gr: Axa: 6
Monetăria: Roma: Datare: 112-114
Av: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI
pp
Bust drapat pe umărul stâng, cap laureat,
dreapta.
Rv: S P Q R OPTIMO PRINCIPI
Exergă: ARAB ADQ
Arabia stând frontaL capul întors spre stânga,
1ine ramura şi sceptru: la picioare, o cămilă.
Referin1ă: RIC IL p. 261, nr. 245
Inv. Nr. MB 20943

30. liADRIAI\T\'S
Denarius
D: 18.6 mm: G: 2.3 gr: Axa: 6
Monelăria: Roma: Datare: 119-122
Av: IMP CAESAR TR.AIAl\T\TS- HADRIANVS AVG
Bust drapat şi cuirasat, cap lameat, dreapta
Rv: P M TR P- COS III
Exergă: CONCORD
Concordia şezând stânga, line patera; sub
scaun o cornncopia; cotul pe o statuie al lui Spes.
Referin1ă: RIC II, p. 354, nr. 118
Inv. Nr. MB 20947
31. HADRIANVS

27. TRAIANVS

D: 17.6 mm; G: 2.4 gr: Axa: 6

Denarius
D: 18.6 mm; G: 2.1 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 112-114
Av: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI
pp
Bust drapat pe umărul stâng, cap lanreat,
dreapta.
Rv: DIVVS PATER- TRiUAN
Tatăl lui Traian şezând stânga, 1ine patera şi
sceptru.
Referinlă: RICII, p. 261, nr. 252
Inv. Nr. MB 20944

Monetăria: Roma; Datare: 119-122
Av: IMP CAESAR TRAL\NVS- HADRIANVS AVG
Bust drapat şi cuirasat, cap laureat, dreapta.
Rv: P M TR P- COS III
Exergă: SAL AVG
Salus şezând stânga, hrăneşte şarpele
încolăcit pe un altar
Referintă: RICII, p. 356, nr. 137a
Inv. Nr. MB 20948

Denarins

28. TR.AIAl\\TS

Denarius
D: 18.3 x 15.8 mm; G: 2 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 114-117
Av: [irnp cacs ner tr]AIAN OPT[tirn aug ger dac]
PARTHICO
Bust laureat, drapat, dreapta
Rv: P M TR P COS [vi] P S P Q R
Genius stând stânga, line patera şi spice.
Referinlă: RIC Il, p. 268, nr. 349
Inv. Nr. MB 20945
29. HADRIANVS

Deuarius
D: 18.4 mm; G: 2.4 gr; Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 119-122
Av: IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Bust drapat şi cuirasat, cap laureat, dreapta
Rv: P M T-R P - COS III
Victoria zburând dreapta, tine un trofeu.

32. lL\DRIANVS

Denarius
D: 18.3 mm; G: 2.5 gr: Axa: 6
Monetăria: Roma; Datare: 125-128
Av: HADRIANVS - AVGVSTVS
Bust drapat pe umărul stâng, cap laureat,
dreapta
Rv: COS- III
Spes mergând stânga, tine floarea şi îmbră
cămintea.

Referintă:

RICII, p. 361, nr. 181
lnv. Nr. MB 20949

33. HADRIANVS?

Denarius - fragmentar
D: -: G: 1.9 gr: Axa: Monelăria: Roma; Datare: 117-138?
Av: legenda ştearsă
Silueta unui cap, dreapta
Rv: corodat
ReferiiJlă: Inv. Nr. MB 20950
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Circulaţie monetară şi societate provincială

în aşezarea romană de la Ilişua
Radu ARDEVAN

Localitatea modernă Ilişua (jud. Bistri~a-Năsăud) este situată în Transilvania de nord, la câ~iva kilometri
nord de râul Someşul Mare, între oraşele Dej şi Beclean. În timpul existen~ei provinciei romane Dacia (106-274
p. Chr.), acest loc se afla chiar la mijlocul sectorului de nord al frontierei provinciei. Aici a existat un castru
auxiliar roman, împreună cu aşezarea lui civilă aferentă, un Ficus cu nume necunoscut (Gudea 1997, p. 53-54,
nr. 29).
Imediat după cucerire, o garnizoană romană a fost aşezată în acest punct strategic. În anii lui Traian a fost
ridicat pe acest amplasament un castru mic de pământ, pentru o cohortă de infanterie. Apoi, sub Hadrian, o
unitate de cavalerie, ala 1 Trwgramm FI-ontoniana, a construit pe acelaşi loc un castru mai mare de pământ.
Această unitate militară a rămas la Ilişua până la sfârşitul provinciei romane. Şi tot ea a refăcut, cândva pe
parcursul secolului Il, acelaşi castru în piatră (Gudea 1997, p. 53; ?ratase et alii 1997, p. 67-68, 77-78).
La Ilişua s-au făcut numeroase descoperiri arheologice. Primele cercetări sistematice au fost întreprinse
de Karoly Torma, pe la mijlocul secolului XIX (Tonna 1865). Cercetări de mare anvergură s-au desfăşurat apoi
începând din anul 1978 şi până în 1995 (?ratase et alii 1997). Aceste eforturi s-au concentrat cu precădere
asupra castrnlui auxiliar, pe când aşezarea civilă (Ficus) a fost vizată doar în mică măsură. Rezultatele au fost
publicate; aşa că acum dispunem pentru acest castru de mult mai multe informa~ii decât despre majoritatea
fortifica~iilor similare din zonă. Din 1996 se desfăşoară în continuare săpături arheologice, concentrate însă
asupra aşezării civile (colectiv condus de praf. univ. dr. D. Protase).
Cercetările recente au adus la lumină un număr mare de manete antice. Dintre acestea, 299 au fost
publicate integral, cu toate datele necesare şi cu contextul arheologic (?ratase et alii 1997, p. 79-94). Aşa că
acestea pot constitui obiectul unor investiga~ii de "arheologie numismatică". Alte 115 manete au fost publicate
de K. Torma, dar situa~ia lor este diferită; nu cunoaştem contextele de descoperire, datele tehnice nu au fost
men~ionate, iar piesele au fost determinate de H. Finaly folosind determinatorul universal cunoscut al lui H.
Cohen, prima edi~ie (Torma 1865, p. 23 sqq.). Mai există 69 de piese numismatice, care au apărut în timpul
cercetărilor din anii 1996-1999 şi sunt încă nepublicate. Aşadar, cu 484 de manete antice provenind de aici,
castrul roman de la Ilişua poate fi considerat, printre siturile de dimensiuni similare din Dacia, drept unul din
cele mai bine ilustrate numismatic (Găzdac 2002, p. 78).
Cercetarea ştiin~ifică a acestui fond monetar a reclamat, mai înainte de orice altceva, o nouă determinare
a vechilor descoperiri, cele publicate ini~ial de K. Torma; Fnem să adresăm mul~umirile noastre colegei Oltea
Dudău de la Muzeul Brukenthal din Sibiu, care a efectuat această opera~ie. Abia apoi am putut întocmi un
catalog general al descoperirilor monetare de aici. Pe baza acestuia, am încercat să ob~inem o viziune generală
asupra circula~iei monetare din aşezarea antică de la Ilişua, în măsura posibilită~ilor. Trebuie subliniat că marea
majoritate a pieselor disponibile provin chiar din castrul roman. În consecin~ă, concluziile noastre vor oglindi
cu precădere via~a economică din interiorul fortificaliei.
Structura cronologică a descoperirilor monetare oferă o viziune generală asupra evolutiei vie~ii romane la
Ilişua (vezi Anexa 1).
Cele mai timpurii manete sunt trei denari romani republicani din secolul 1 a. Chr. Cum la Ilişua nu este
atestată până acum nici o aşezare preromană (Pratase et alii 1997, p. 67), este clar că aceste piese au circulat
şi în primele decenii ale provinciei romane. Aceeaşi constatare este valabilă şi pentru emisiunile imperiale
anterioare lui Traian; nu numai că seria lor este discontinuă, dar şi coeficientul intrărilor de monedă pe an al
acestora este net inferior celui constatat la monetele datând de după cucerire. Se cunoaşte acum că în Dacia
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preromană piala era dominată de denarul roman republican (.'v!ihăilescu-Bîrliba 1993, p. 41-43), şi că monetele
Imperiului timpuriu din secolul I p. Chr. sunt aduse în noua provincie de către militari şi colonişti (ArdeFan
1991, p. 225).
Intrările anuale de monelă cresc spectaculos sub Traian, ceea ce aici este un fenomen absolut normal.
Men!inerea aceluiaşi nivel de intrări (chiar în uşoară creştere) sub Hadrian reprezintă o trăsătură specifică a
zonei. Credem că ea trebuie pusă în legătură cu schimbarea de garnizoană, cu sosirea unei ala în localitate şi
cu construirea noului castru (Protase et alii 199 7, p. 68). Ritmul vie\ii economice pare a se încetini sim \itor în

anii lui Antoninus Pius, deoarece coeficientul intrărilor anuale de manetă este mult mai mic (2,65 fa!ă de 4,28).
Putem să ne gândim şi la influen!a anumitor evenimente destabilizatoare, care trebuie să fi afectat Dacia de
nord-est pe la mijlocul secolului II (Găzdac 2002, p. 57).
Sub Marcus Aurelius se produce o foarte puternică reducere a intrărilor anuale de manetă; este, iarăşi,
o evolu\ie absolut normală, numai că propor!iile ei la Ilişua par mai mari decât în alte aşezări daca-romane
(Găzdac 2002, p. 77-79). Deoarece Dacia Porolissensis a fost mai pu\in lovită direct de războaiele marcomanice
(Gudea 1994, p. 375-376), această evolu\ie trebuie să fi fost cauzată de situa!ia generală a provinciei, precum şi
de probabila ei agravare locală (plecarea garnizoanei într-o campanie de durată dincolo de frontiere?). Ca peste
tot în Dacia de nord, situa!ia nu se ameliorează vizibil în timpul domniei lui Commodus.
Refacerea şi avântul devin vizibile în timpul domniei lui Septimius Severus, dar ele rămân mai reduse
decât în alte aşezări contemporane din Dacia romană (Găzdac 2002, p. 76, 78). Este surprinzător faptul că
nivelul intrărilor de manetă pe an rămâne mai mic chiar fa!ă de cel constatat în prima jumătate a secolului
II p. Chr., fiind doar pu\in mai mare decât cel din vremea lui Antoninus Pius. Chiar şi acest nivel se mai
reduce sub Caracalla şi Elagabal. Creşterea documentată în timpul domniei lui Severus Alexander rămâne
destul de modestă şi nu mai atinge niciodată cantită!ile de manetă din anii lui Septimius Severus. Toate datele
disponibile oglindesc o creştere economică limitată în epoca Severilor, sub nivelul celei constatate în prima
jumătate a secolului II, şi în orice caz fără să manifeste avântul general ce se petrece în provincie sub Elagabal
şi Severus Alexander (Găzdac 2002, p. 91-92).
În sfârşit, perioada anarhiei militare oferă surprize. Sub Maximinus Thrax şi Gordianus III via\a economică
se află într-un declin vizibil. Dar apoi se produce o creştere neaşteptată a intrărilor de manetă pe an pe timpul
domniei lui Filip Arabul, când coeficientul lor atinge apogeul. Însă acest fenomen trebuie privit cu pruden\ă.
Mai întâi, creşterea se petrece datorită noilor emisiuni monetare de bronz "Provincia Dacia", care se băteau
chiar în Dacia (Ardevan 1996, p. 122). Apoi, după acest moment de vârf. orice circula!ie monetară pe cuprinsul
castrului încetează. Credem că acest scurt avânt al Daciei romane sub Filip Arabul trebuie să fi fost influen!at
hotărâtor de anumite măsuri administrative, şi că el nu s-a menlinut mai mult timp (ArdeFan 1991, p. 231).
Situa!ia de la Ilişua confirmă această impresie.
Este important de subliniat că la Ilişua nu mai există nici o circulaFe monetară după mijlocul secolului
III p. Chr. Nici aspectul arheologic şi nici descoperirile monetare nu mai atestă vreo aşezare romană pe acest
amplasament, după abandonarea provinciei (Protase et alii 1997, p. 78). Fără a putea preciza momentul exact
şi circumstan!ele retragerii romane, trebuie să remarcăm lipsa oricărei prezen!e romane târzii pe cuprinsul
fostului castru.
Dar nu numai cronologia izvoarelor numismatice prezintă importan!ă pentru evolu!ia şi trăsăturile
specifice ale aşezării romane, ci şi compozi!ia lor pe nominale (vezi Anexa 2).
Se remarcă preponderen!a pieselor de argint printre monetele anterioare lui Traian (23 fa!ă de 14 bronzuri).
Această structură este firească, dacă ne reamintim că monetele au fost aduse îndeosebi de către militari.
În schimb, propor!ia lor în epoca Antoninilor este surprinzătoare: cu totul altfel decât în alte situri dacaromane cercetate, pe durata întregului secol II p. Chr. numărul pieselor de bronz rămâne mai mare decât cel al
exemplarelor de argint (188 fală de numai 62). Acest aspect este demn de luat în seamă, şi el pare să contrazică
o părere generală - anmne preponderen!a monetelor de argint în mediile militare romane (Găzdac 2002, p.
67-69). Desigur, chiar dacă solda!ii îşi primeau soldele în argint, ei trebuiau să le preschimbe în nominale mai
mici pentru nevoile vie!ii de zi cu zi. Ne-am putea gândi la un rol sporit al civililor din aşezarea civilă aferentă
(Ficus), dar în cazul de fală marea majoritate a descoperirilor provine chiar din interiorul fortifica!iei romane.
În orice caz, această realitate rămâne evidentă. Poate că cercetarea numismatică a Daciei romane trebuie să-şi
revizuiască unele idei mai vechi şi să accepte o pondere mai mare a monetelor de bronz pe pia!a provinciei,
chiar şi în fortificaliile de pe frontiere.
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Descreşterea dramatică a prezcn~ei monetelor de bronz în circula~ia monetară locală a secolului III nu este
ceva neaşteptat; ea se potriveşte cu tendin~a generală, bine cunoscută. Desigur, această evolu~ie trebuie pusă
în legătură, de asemenea. cu politica monetară a împăra~ilor, care bat tot mai pu~iu bronz în această perioadă
(Callu 1969, p. 114-115; Clay 1989, p. 219 sq.). O altă trăsătură a vremii esle procentul crescut de manete
suberate şi depreciate. La Ilişua ponderea lor rămâne mereu importantă şi relativ constantă, ca şi în alte aşezări
romane de pe frontiere (Găzdac 2002, p. 69). Trebuie eviden~iată descoperirea câtorva manete de bronz turnate,
aşa-numite limesfalsa, iar în aşezare a func~ionat atunci chiar un alelier care producea astfel de piese (Ardevan
2002). Dar denarii din aliaj slab (billon) dispar tocmai în vremea când antoninienii încep să domine pia~a. Este
vorba de un fenomen general în circula~ia monetară a lumii romane, antoninienii din aliaj de proastă calitate
ajung să înlocuiască maneta depreciată mai veche (Mattingly 1967, p. 132; Peter 2001, p. 245- îndeosebi notele

infrapaginale 817 şi 818). O schimbare radicală a numerarnlui circulant apare numai în vremea domniei lui
Filip Arabul: procentajul impresionant şi neobişnuit de mare al monetelor de bronz (20 descoperiri din 26). Este
vorba de fapt despre o domina~ie evidentă- dar efemeră- a emisiunilor provinciale ale Daciei, care atunci au
reprezentat 95% din monetele de bronz şi 73% din totalul pieselor descoperite (vezi şi Găzdac 2002, p. 70-71).
Suntem de părere că acest fapt reflectă o politică deliberată a statului, care încerca să sprijine via la economică
prin utilizarea monetelor provinciale (poate chiar şi pentm plata militarilor). Dar această conjunctură n-a dmat
mult. După anul 249 p. Chr. nu numai că orice circula~ie monetară dispare la Ilişua, dar monetele provinciale,
peste tot în Dacia de nord şi centrală, aproape că nu mai sunt în uz (Găzdac 2002, p. 73). Acest caz particular
subliniază efememl succes al renaşterii din vremea lui Filip.
Manete civice (emisiuni ale autonomiilor orăşeneşti din Imperiu) apar la Ilişna în măsură foarte redusă.
În afară de emisiunile "Provincia Dacia", men~ionate mai sus, mai găsim doar alte cinci asemenea piese. Una,
foarte deteriorată, ar putea fi de fapt un sester~ provincial, bătut fie în Dacia fie la Viminacium. Alte două
exemplare sunt emisiuni greceşti de bronz din epoca imperială (una pentru Caracalla, cealaltă pentru Severus
Alexander), bătute de oraşe pe care nu le mai putem preciza. Singurul exemplar ce poate fi determinat cu
precizie apanine oraşului Niceea din Bithynia, fiind emis sub Sevems Alexander. Aceste manete aduc o notă
"exotică" în circula~ia monetară locală. Folosirea lor trebuie plasată în primele decenii ale secolului III p. Chr.,
când asemenea manete devin mai frecvente peste tot în provinciile dunărene (Găzdac 2002, p. 41, 88). Dar
numărul lor mic dovedeşte de asemenea importan~a redusă a marelui comer~ international şi a unor rela~ii
economice mai largi pentru această mică aşezare provincială, care era oricum lipsită de bune legături comerciale
şi amplasată pe o cale mai pulin circulată. Popula!ia de la Ilişua, concentrată în jurul unui castru, pare să nu fi
beneficiat de relatii importante cu alte spalii geografice, dincolo de contactele zonale.
Există şi o piesă care necesită o aten~ie specială. Este vorba de o manetă de bronz, bătută în anul 133 de
Iudeea răscnlată sub conducerea lui Simon Bar-Kochba (Protase et alii 1997, p. 85, nr. 128). Asemenea emisiuni
apar~in epocii lui Hadrian, când însă monetele civice sunt în general rare în Dacia romană, mai ales în asemenea
viei de frontieră din zone mai izolate, precum Ilişua (Găzdac 2002, p. 72). Cronologia ei diferă total de cea a
celorlalte emisiuni civice pomenite mai sus. Iar sistemul ei ponderal făcea extrem de dificile preschimbarea şi
utilizarea ei în lumea greco-romană. În plus, monetele iudaice din anii 130-133 sunt extrem de rare în Dacia (se
cunosc până în prezent doar trei exemplare), iar apari~iile lor sunt pu~ine şi în întreg Imperiul Roman (G11dea
2000, p. 187, 192-194). Pe bună dreptate, această descoperire a fost considerată nu ca o dovadă a unor legătmi
comerciale obişnuite, ci ca un obiect cu valoare simbolică: fie pradă de război- pentru vreun soldat roman,
fie amintire a statului Israel şi a idealurilor evreieşti - pentru vreun grup ebraic din diasporă. Cum unitatea
cantonată la Ilişna nu a participat la războiul iudaic al lui Hadrian, cea de-a dona interpretare a acestei piese
numismatice pare mai verosimilă. Maneta a fost găsită într-un nivel arheologic apar~inând secolului III, aşa
că ea trebuie să fi fost pierdută mult după emitere, într-un moment când posesorii ei succesivi pierduseră,
probabil de vreme îndelungată, în~elesul mesajului ei simbolic. În concluzie, acest mic obiect metalic poate fi
considerat printre pu~inele dovezi despre existen1a efectivă a unor comunităli evreieşti în Dacia romană (Gudea
2000, p. 187). Aşezarea romană de la Ilişua trebuie să fi avut o asemenea comunitate. Luând în considerare
trăsăturile specifice ale acestei aşezări, presupunem că o asemenea prezenlă aici va fi fost redusă şi lipsită de
orice rol important. Ea trebuie datată în anii răscoalei lui Bar-Kochba ori pulin mai târziu.
În concluzie, se poate afirma că aspectul general al circula~iei monetare de la Ilişua conturează imaginea
unei aşezări romane provinciale obişnuite, dar care prezintă şi anumite trăsături specifice. Locuirea va fi fost
întemeiată îndată după cucerire, ca urmare a prezen1ei garnizoanei, şi a păstrat până la sfârşit un anumit
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aspect militar. Trebuie avute în vedere şi condi!iile locale, mai pu~in favorabile pentru o economie de schimb
dezvoltată - anume lipsa legăturilor lesnicioase cu marile căi comerciale, lipsa de resurse importante, ca şi
absen!a vreunei popula!ii barbare numeroase în apropiere. Aşezarea era mai pu!in legată de marele comer!
interna!ional ori de principalele conexiuni zonale. Ea a înflorit cu precădere în prima jumătate a secolului
II, pe când în cea de-a doua lui jumătate s-a confruntat cu o anumită stagnare ori chiar cu o criză evidentă.
Noua dezvoltare ascendentă din epoca Severilor este mai pu!in vizibilă la Ilişua şi în jurul ei, şi oricum ea n-a
mai însemnat niciodată o prosperitate comparabilă cu cea din \Temea primilor Antonini. Este importantă şi
fabricarea locală a unor manete turnate, căci ea dovedeşte nevoia de manetă şi dezvoltarea unei economii de
schimb monetizate în această regiune de frontieră (ArdeFan 2002, p. 41). După anul235 p. Chr. criza generală a
lumii romane a atins şi această aşezare, lovind puternic societatea locală; numai scurtă \Teme, anume în ultimii
trei ani ai domniei lui Filip Arabul, situa!ia a părut mai bună. Este evidentă prezen!a remarcabilă în acei ani
a monetelor provinciale de bronz în via!a economică locală, precum şi dispari!ia lor ulterioară; fenomenele
acestea mai necesită o explica!ie. Aşa că locuirea romană de la Il:işua arată ca o aşezare cu un pronunlat caracter
provincial, mai ales în compara~ie cu al!i Fiei militari cerceta~i în Dacia romană.
Sfârşitul c:ircula!iei monetare romane la Ilişua constituie o problemă aparte. Sub acest aspect, aşezarea
arată ca şi majoritatea comunită!ilor contemporane din Transilvania centrală şi de est, adică lipsite de manete
după Filip Arabul (Găzdac 2002, p. 78, 80-81). La fel lipsesc şi obiecte arheologice data bile cu certitudine după
mijlocul secolului III p. Chr. (Protase et alii 1997, p. 78). Dar este problematic dacă această stare de fapt poate
dovedi abandonarea mai timpurie a Daciei romane răsăritene, ori o retragere romană încă din anii lui Gallienus
(Rusczz 2003, p. 166-172). Disolu!ia circula!iei monetare este urmarea crizei generale profunde a lumii romane
din secolul III. Desigur, manifestările acestei crize trebuie să fi fost mai puternice şi cu efecte mai vizibile în
zonele mărginaşe mai slab dezvoltate, mai pu!in legate de restul lumii. Ilişua reprezintă tocmai un asemenea
caz. Prin urmare, aşezarea putea să fi existat un timp şi după 250 p. Chr., dar într-o formă sărăcită şi diminuată,
un simplu sat modest, lipsit de rolul său economic anterior în regiune (centru meşteşugăresc şi comercial).
În orice caz, aşezarea romană a dispărut spre sfârşitul secolului III, fără vreo supravie!uire ulterioară pe acest
amplasament. Cercetările arheologice au aflat pe cuprinsul fostului castru roman doar câteva mici bordeie
barbare din perioada postromană, deci urmele unui grup străin intrnsiv (Protase et alii 1997, p. 78).
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Anexe
Anexa 1
ILJŞUA

Nr.
r:rl

- Tabelul descoperirilor monetare
Hmilcnl

1~'r.

1;,{1

pir:se

Cur:{

rlin lotul

intrări

mon. 1un

Jl/1

Jl/~'

'JiJtul

Jlll

Jll~'

'J(J/ul

Jlll

Jll~'

'li Jiul

1

Republica

3

-

3

0.62

-

0,62

-

-

-

2

Augustus

1

2

3

0,20

0,41

0,62

0,02

0,04

0,06

3

Tiberius

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Caligula

-

-

-

-

-

-

-

6

Ne ro

1

1

0,20

-

-

Claudius

-

-

5

-

-

0,20

o,oz

-

0,02

7

Vespasian

8

6

14

1,65

1,23

2,89

0,80

0,60

1,40

8

Ti tus

3

-

3

0,62

-

0,62

1,50

-

1,50

9

Domi~ian

7

4

11

1.44

0,82

2,27

0,43

0,25

0,68

10

Nerv a

-

2

2

0,41

-

0,41

-

1,00

1,00

11

Traian

12

62

74

2,47

12,80

15,28

0,63

3,26

3,89

12

Hadrian

17

73

90

3.51

15,08

18,59

0,80

3,47

4,28

13

Antoninus Pius

22

39

61

4,54

8,05

12,60

0,95

1,69

2,95

14

M. Aurelius

7

7

14

1,44

1,44

2,89

0,36

0,36

0,73

15

Commodus

4

7

11

0,82

1,44

2,27

0,33

0,58

0,91

16

Anarhia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Sept. Severus

58

2

60

11,98

0,41

12,39

3,22

0,11

3,33

18

Caracalla

10

1

11

2,06

0,20

2,27

1,66

0,16

1,83

19

Macrinus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Elagabal

9

-

9

1.85

-

1,85

2,25

-

2,25

21

Severus Alex.

28

6

34

5,78

1,23

7,02

2,15

0,46

2,61

22

Maximinus

2

-

2

0,41

-

0,41

0,66

-

0,66

23

Gordian III

10

1

11

2,06

0,20

2,27

1,66

0,16

1.83

24

Filip Arabul

6

21

27

1,23

4,33

5,57

1,20

4,20

5,40

25

Necunoscut

11

32

43

2,27

6,61

8,88

-

-

-

TOTAL

219

265

484

42,54

54,75
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Anexa 2
ILIŞlJA

- Tabelul descoperirilor monetare pe nominale

,\'J:

Cl't.

AR

Emitent
D

1.

Republica

3

2.

Augustus

3

3.

Ne ro

1

4.

Vespasian

8

5.

Ti tus

3

6.

Domi~ian

6

7.

Nerv a

8.

Traian

9.

Hadrian

Q

Db

AE

Ds

Ani

AntS

HS

Dp

As

Total
Quadr

Civică

3
2

3
1

2

4

14
3

1

1

1

1

1

2

11

2

5

2

4

13

15

34

1

74

14

2

1

10

19

42

2

90

17

3

2

16

7

16

61

11. M. Aurelius

3

2

2

3

2

2

14

12. Commodus

3

1

5

2

11

10. Ant. Pius

13. Sept. Severus

31

11

16

2

60

14. Caracalla

4

2

4

1

11

15. Elagabal

5

16. Severus Alex.
17. Maximinus

20

3
3

1

1

9

4

4

2

2

2
4

18. Gordian III
19. Filip Arabul
20. Necunoscut

2

TOTAL

128

34

1

1

8

26

50

5

1

1

5

1

1

11

2

11

1

1

25

56

48

129

2

2

20

27

3

43

31

484

MONETARY CIRCULATION AND PROVINCIAL SOCIETY
IN THE ROMAN SETTLEMENT OF ILIŞUA
(Summary)
An English vers ion of this pa per was already published in the volume of lhe XIIIth International Numismatic
Congress: Carmen Alfa ro, Carmen Marcos y Paloma Otero, XIII Congreso Intemacional de Nwnismatica, Madrid
- 2003. Actas- Pmceedings- Actes, Madrid, 2005. 1, p. 663-671.

158

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

___ - --·· ---,{---/'---~\'(~~
. ~o, --".:----~--

\')-~---

b.~ ~
Î"~

\ UINCUH
c1\BR 1.GET.rp
' ......•..,ll!!\ 'f/l:,O
, -\

.,_ •

1

1

..•• :•

.

!~~·

1

·.
\

. . . .· ·

..• '
\

...

1

'

f: .

1 {;

\i

ll!'·

,................
\
:1

l

1'
'

•O

•••

:

•.,

........,

'"'~~
··········

,

,.
l

/

•

•...._

1

~-- ~

..,.

'•

/

(

\

:;,.
•••• ...
,
..• 1 ....._ •.
. . •'
""'... 7"
<§•,

- f

.-' /. 11'110'

·~...

19

PR.O\/INCL~\

>--'

SI~·IGIJI M~tS

h Î\l.l\

\._

/

\

J3

~

1

··...,.!·
'
.

........

7

12

•• ...

o
" J

<!J!
:

<\'11
1
9 o r

010

7

o,:
o·

5•

•

•"'-•

'-

•

•

•

VIi\

-,;

, ../>

·-.., • IJ '!

_...

6

<><>

..

"•..

,
1

Lîi\CI;\

"0

L ,5

.,

0p
·,
,

90°

• ·--.. -

...·
.......
•

a

9

071

.<>'f /
'\...

f

\'

\

-," ,,oo

07fi

,O

,j'

<0 /

"' ''

·.,

-

.

o51-

57

/

/

-

11

o ;"-/.,

...

·
soj
o<9

••
··
.·"

.. ·

••

61

oJ.IJ

Y\

.•·••

J,.) ...NOVAE
OESCUS
llf.'l
67

0' 7

Fig. 1 Sistemul defensiv al Daciei romane (dupft Cwlc:n 1!1!17). Nr. 29 este

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

-

, " ' '-...._

Ilişua.

......

'
J

-....-

"--...:--

"'-

o, Dunarea
· ··········-... ' ./·.6 \.o~.~-·
.. /R.ATi.ARIA
15

'.

8 ss

,.

•

"

'

•

~ n.~>c~ l
~o'"'~ 53
o 59

,. '··..
••
·-.....
17 o

\

rl

\'',\

\

I

<2

.,

o.

12 \

'•
....... \_b' t9

ll1.1fS

'

.,

"q

,

'

··~•-·••-•

~·~

.

•

2

Unbeka11nlc li11heil

}\

6T

_"
.
9'91

,. •'

.

f

• oi""

". •

toiiORS

1i1

c lllJMWUS

,•_...J<

13 o

-

CJI
CD

E()\JITES

">

"

//.q'!.. ~···., ~ULPIA ~~!ANA~~~· ·~o~~&'-\~~
~'

IOL[NU"i_../ '...... ,
'
'---'
UM'
/•
ACI
',
1:'
VIMIN
J \

.f

A

c

1

j '

.,

<>2<

R<sCvtVM,.

-......__

k

........, J '
• ••••

·-....···

•

J0 "\,
OJJ
'(
"
J2· · 0 • <

'--'\
POTAISS
0
"- 20
/0/
/
-......._ 1 '----..
"'<l'"""·
......
1!!/0J
"....-. .
....
,
__
«
....
02

'( 1

1.

'l

\ ·.
•••

·'

1

'

l

'\

riŞ

.. 27

13
·· ....•
), -.96J
.

3

1

l'LUGIO

1

0...,

.

· --/

·~ ''·\ ~ . . ~ ~~-~J
~. . .
••

)

\

"-..

/

i;: 1

!J ./;

A 29

(,... •••,

1\1 llGIU

[;) VD:IllAliO UGiiJitiS

~· ·
~
~NAPO
;.~
~
~"''Y
~.
~~
~.;2~,?~\l
~1
t"._,_~. .~
0
Ă
P
U
L
~
J
;
t
,
.
,
~
...,.;:5\
"'->-o:.
-----~·.J~>...o..,"-<."._>-<J
----~~eş
~ogg
~
' <~;!
"'i----..:-t~·
' \_ /
r
~
1~12 -}f) r·\~ \_,. - _"_, . /
c

l r\

!

j

--- ---........

-

t

1

~0

-<_v

.·• X ',_·,__ -- • -

;·---...

1
:1

.

~>--.~.-~ ~1~ N
.,./t'l..• •" ···,
~~
MI
~ROLISsuMJGe....-;
~
o
-~- ~ ~
~

}

-~-

~

_

,

;

'

;

.'
...
.... · •• ••

•' ......(;]

,_~_'c

:::::::

'1

.

. .....

.,:

...
. R U ,.,•
DUROSTO
1
\
:

•

·.

·.t.

/

\

•

ce
-=

c_

... ,

-=
". ·c=
-

1

.....,
cr>

o

cy------------ -

-,

q

a

lll

'::J

a

o

2 Q 3Q

1g

mi

•

LEG ICHSLAGE R
KOHOR1ENKASTEU
ALAKASTEU.

A

.

4Q_~ 1111

i
1

KLEINE FESTUI~G ~

.

Bistr'•tei

Brâncoven~ ti

POIJ'OLISSENSIS
ONAPOCA

lnlăctni
&11

Odorhei

Fig. 2 Dacia Porolissensis

şi

garnizoanele ei romanP. (rlnpii (;urJnu J.CJrJ4}.

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

.....

a

1/d~moşu

"""'
C)

"""'

Dccului

Fig. 3 Amplasarea castrului roman de la Ilişua printre

localilă~ile

moderne

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

(după

Jlrolasc el ulii 1U!J7).

E;

Eţţ

r::;:

111111111

111111111
11111111 1

E: fttttD
11

f--=;jllllll!il

L____________ :___~- --~---:_-~_ -----------------------------------·
Fig. 4 Planul castrului roman de la

Ilişua (după Protase el alii 19[}7).

162

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

,-------------------------------

ILIŞUA

Circulatia

--------------- ·-- ----

n1onelară

în

aşezarea romană

Piese

100
90
60
70
60
50
40
30
20
10
O'

~
w

10

20

30

40

50

60

70

60

90

100

110

120

130

140

150

160

170

160

190

Hg. 5 Circulatia monetară în Ilişua romană [grafic).
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Noi monumente sculpturale descoperite la Ilişua
Corneliu GAIU
Radu ZĂGREANU

Prin importantele vestigii cartate şi partial cercetate, Ilişua se dovedeşte nu doar un punct de apărare
de pe limesul nordic al provinciei romane Dacia, după 118 al Daciei Porolissensis , prin castrul amplasat pe
terasa înaltă din stânga râului cu acelaşi nmne, dar şi un centru economic şi spiritual pentru bazinul inferior al
Someşului Mare. Pledează pentru aceasta prezenta atelierelor ceramice (Gaiu 2000) , a unor ateliere de orfevrerie ,
de extraqia sării (Torma 1864-65. p 13), a unor temple şi constructii militare sau civile care ocupă câteva zeci
de ha în hotarele satelor Ilişua, Uriu şi Cristeştii Ciceului (Torma 1864-65, pl Il). Se adaugă la acestea numărul
mme de unelte şi ustensile de uz meşteşugăresc sau gospodăresc , podoabe, monede, inscriptii.
Monumentele scnlptmale din piatră , provenind în majoritate din descoperiri întâmplătome (Pmtase 1961;
Dănilă 19 73; Pop 19 71, 17), vin să înb·egească registrul vietii romane de la Ilişua, prin dimensiunea sa artistică
şi spirituală- majoritatea pieselor provenind de la consb·uctiile hmerare.
Tipologia acestoi· monumente, predileqia pentru anumite categorii de reprezentări şi particularitătile
aJ.iistice pot fi argumente, alături de altele, precum prezenta materiei prime din care sunt lucrate toate
monumentele găsite aici (inscriptii, reliefuri), tuful de Dej, sau uneltele de pietrărie găsite în aşezare (Gaiu
2001, 104-106), pentru activitatea unor lapicizi la Ilişua.
Lotul de piese, acumulate de către Muzeul din Bistrita sau aflate în alte coleqii, pe care le prezentăm în
acest material provin în majoritate tot din descoperiri fortuite. Locul de descoperire, pentru cele mai multe din
piesele catalogate este zona de pe malul drept al râului Ilişua , identificată de căb·e K. Torma ca locul necropolei
romane, (pl. I) de unde provin şi majoritatea inscripliilor, adlmate în secolul al XIX-lea, pe care eminentul
epigrafist le-a publicat. Acesta menlionează, înb·e altele, urmele unor construqii funerare cu blocuri masive de
piab·ă şi un leu frumos sculptat alături de urme cinerare şi inventar funerai (Torma 1864-65, 15).
Folosirea monumentelor ca material de constructie la refacerea zidurilor castrelor sau altor clădiri
reprezintă o practică întâlnită frecvent în lumea romană . La Ilişua exemplele de acest fel sunt numeroase
(Tonna 1864-65; ?ratase 1961, 127 sqq; ?ratase 2005 , 42-65), unele găsite în cursul săpăturilor din ultima
perioadă (?ratase, Gaiu, Marinescu , 1997}.

1.

Cornişă

cu lei funerari (fig. 1; pl. IV1)

Material: tuf de Dej. Dimensiuni: h - 45 cm, l
- 62,5, cm g - 25 cm. StaJ.·e de conservare bună ,
doar boturile celor două .feline fiind deteriorate şi
partea dreaptă a plintei.
Loc de descoperire: Ilişua, în zona necropolei în
anul1977 , în urma unor lucrări agricole.
Loc de păstrare: Muzeul Ocupatiilor, grupul şcolar
"Ion Căianu", Căianu Mic, jud. Bisb·ita-Năsăud.
Monumentul se încadrează din punct de
vedere iconografie în cadrul reprezentărilor cu lei
adosati (!sa c, Wollmann, Albu 1973, 141) aşezap.
pe o plintă, diametral opuş i , cu dosurile apropiate
şi capetele întoaJ.·se în fată , fără animalul sacrificat

Fig.l. Lei funerari,

llişua

Revista Bistritei, XX, 2006, pp. 165-176
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sub labele anterioare , varianta cu I11IX pinea netedă, fără solzi, pla sată central cu înăl~mea de 21 cm. Cei doi lei
sunt reprezenta~ destul de schematic, fără a se acorda aten~e detaliilor anatomice, în schimb volumele sunt
corect redate anatomic. Leii se sprijină pe membrele posterioare, lipseşte reprezentarea cozii. Coama bogată ,
ce acoperă pieptul fiarelor, este sugerată prin bucle trasate prin incizii disparate. Urechile, de dimensiuni
mici, sunt abia schi1ate , se remarcă red area detaliilor ochilor: globii oculari şi pleoapele animalelor stmt bine
eviden~ate. Din gura larg deschisă a celor doi lei, printre col1i, atârnă limba hmgă şi ascu~tă, care încearcă să
imprime un aspect de ferocitate animalelor. Plinta are înăl1imea de 7 cm. Spatele piesei a rămas doar sumar
cioplită , dova dă că era destinată să împodobească o const.rnc1ie funerară.
Piesa de execu~e modestă din punct de vedere stilistic, cu dimenshmi reduse, trebuie să fi făcut parte
din cadrul unei stele funerare. Acest tip iconografie este destul de răspândit în Dacia Porolissensis, o analogie
elocventă provenind din castrul roman de la Căşeiu (Ţeposu-Marinesc u 1982, 155, C.2)

2.

Leu funerar adosat (fig. 2; pl. II/2,2a)

Material: tuf de Dej. Dimensiuni: h-56,5 cm, l- 53
cm, g - 30 cm. Sta.re de conservare btmă, lipse ş te
însă latma stângă a piesei, iar botul animalului a fost
spart.
Loc de descoperire : găsit în vicus, la circa 300 m sud
de castru, în toamna anului 2004.
Loc de păstrare: Muzeul de Istorie Bistri1a,
inv.21.051.
Monumentul prezintă tm leu funerar , aşezat pe
o plintă patrulateră înaltă de 7 cm. Animalul este
redat întors spre dreapta, culcat, cu labele adunate
pachet, total neanatomic, cu gma larg des chisă,
botul tronconic plat, aşchiat. Are fa1a pătră1oasă
împodobit de o coamă bogată, redată sub forma
unor valute ample. Interesant se prezintă şi expresia
ansamblului facial, cu botul gros, deteriorat, cu
limba ascutită. Ochii sunt mari şi migdala ~cu contm
dublu, lipseşte irisnl. Urechile sunt redate destul de
Fig.2. Leu funerar, liişua
reuşit, iar fruntea încnmtată şi proeminentele arcadei
frontale, dau o oarecare senza1ie umană chipului felinei. Labele stmt sculptate prin incizii adânci, cu ghearele
lungi şi ascu1ite, slilizate ca un element decorativ, ca şi coama, de altfel. Coada animalului iese dedesubtul
piciorului din spate cu vârful întors pe crupa leului. Dimensiunile destul de mari ale piesei demonstrează
faptul că acest fragment apartine unei constJ.·uc1ii funerare.
Această piesă prezintă o analogie aproape identică , provenind tot de la Ilişua (Protase 1961, 134), cu
men1iunea că piesa este mai redusă ca dimensiuni decât piesa de mai sus, deci nu poate fi vorba de un fragment
care să provină de la acelaşi monument. Din spusele descoperitorului monwnentul reda doi lei afrontati pe care
plugul i-a rupt, perechea lui fiind sustrasă de pe teren şi înstJ.·ăinată. Sunt identice modul de redare a membrelor
leilor, coama cu acei cârlion1i, expresia facială, precum şi marcarea ochilor prin acea dungă elipsoidală ce
închide globul ocular. Putem afirma cu certitudine că cele două piese sunt produsul unui aceluiaşi atelier
sculptura! din zonă, ce producea asemenea tipuri de coronamente funerare cu lei funerari ce împodobeau
construqii funerare impozante din ne cropola aşezării.
Acest mod de redare a coamei prin valute are în Dacia foarte pu~ne analogii, doar o piesă de la Potaissa
Uude, Pop, 1972, 17, pl. XV/2) mai prezintă asemenea tip de redare a coamei şi o piesă de la Gilău cu coama
redată în jurul gâtului sub forma unor valute (!sac, Diaconescu 1980, 131-132, fig. 14).
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3.

Cornişă

cu lei funerari (fig. 3; pl. II/3)

Fig.3. Lei funerari, llişua

Materialul: tuf de Dej. Dimensiuni: h- 52 cm, 1- 106 cm, g - 29 cm. Piesa este extrem de deteriorată, s-a păstrat
plinta cu cei doi lei, cărora însă le lipsesc capetele, cel mai bine păstrat fiind leul din partea stângă.
Loc de descoperire: descoperire întâmplătoare de pe malul drept al Văii Ilişua , în perimetrul necropolei romane,
1977.
Loc de păstrare: Muzeul Judetean Bistri~a, inv. 12.517.
Piesa este o cornişă cu lei adosali între care este dispus lm con de pin, neted, fără solzi. Cei doi lei sunt
reda~i culcap, se mai poate distinge membrele inferioare ale leului din partea stângă, cu muşchi puternici,
coada destul de corect reda tă anatomic, labele sunt tratate destul de superficial, ca şi coama după cât se pare.
Leului din partea dreaptă i s-au mai păstrat doar membrele posterioare identic sculptate ca şi ale celuilalt.
Plinta de 24 cm are aspectul unei cornişe treptate cu profilatura elaborată (Pl.I/3a). Pe partea inferioară a plintei
se află o gaură de fixare , care întăreşte presupunerea că piesa era destinată coronamentului unei stele funerare.
Iconografie pare să se înscrie în varianta cu lei afrontap. cu nux pinea plasată central, fără animal sacrificat sub
labele anterioare (Băluţă 1975, 255, pl. VIIV1; ]sac, Wollmann, Albu, 1973, pl.I/1)

4.

Cornişă

cu lei funerari (fig. 4; pl. Ill/5)

Materialul: tuf de Dej. Dimensiuni: h- 40
cm, 1- 67 cm, g- 23 cm. Piesa s-a păstrat
în stare fragmentară , doar corpul leului
din partea stângă a cornişei.
Loc de descoperire: Piesa a fost găsită cu
ocazia demolării lmei case din localitatea
Săsarm , în anul 1980. Includerea ei în
aria descoperirilor ilişuane are în vedere
atât distanta fală de această localitate
cât şi informapa că după reforma agrară
din 1945 zidurile castrului au devenit
adevărate ca1iere de piatră care făcea
obiectul unor tranzacpi pe o largă arie a
bazinului someşan .
Loc de păstra1·e: MuzeulJudelean Bistrila,
inv. 13.290

Fig.4. Lei funerari, Săsarm

Monumentul este un coronament de stelă funerară, ce prezintă doi lei adosap, cu un con de pin în zona
centrală, aşezap pe o plintă de 8 cm grosime. Din păcate starea preca1·ă a monumentului ne împiedică în a
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fa ce comentări largi asupra piesei. Din felina din partea s tângă se mai distinge doar şoldnl animalului. Leul
din dreapta , ceva mai complet, este redat printr-un joc de volume ce nu urmăreşte proporvile şi detaliile
anatomice, coama este s chilată prin şăntuiri superficiale dispuse aleatoriu. Labele sunt redate prin incizii
adânci cu aspect mai mult decorativ, sub laba dreapta anterioară este redat un cap de animal, probabil mânz,
acesta având limba s coasă.
Reprezentări cu lei vnând sub labe capete de animale (bou, berbec, porc, cal sau cerb) sunt frecvente în
arta provincială romană , cu numeroase exemplificări ş i în Dacia (Glodru"iu, 1967, 475 , fig.1; Wollmann 1969,
535). Originea acestui motiv este trimite înspre orient de unde a fost preluat în arta gre co-romană.
5.

Leu funerar (fig. 5; pl. 111/5)

Materialul: tuf de Dej. Dimensiuni: h- 60 cm, 1- 48 cm,
g - 24 cm. Stare de consen,are - fragmentar , partea din
dreapta a monumentului ruptă , reprezentarea pare să fi
fost fie martelată , fie să fi rămas nefinisată.
Loc de descoperire: castru, în peretele unei constructii
adosate pretoriului, 2001.
Loc de păstrare: Muzeul Judetean Bistrita, inv. 21.134.
Leu funerar (adosat ?), reprezentând jumătatea din
stânga a monumentului, aşezat pe o plintă , culcat spre
stânga, cu capul întors către privitor şi botul deschis, cu
limba scoasă. Se remarcă atentia acordată redării fetei,
cu botul rottmjit şi pometii reliefav, încadrată de coama
bogată care cobocu:ă pe gât, redată prin scobituri succesive
de daltă.
Animalul se sprijină pe labele din spate, sub laba
anterioară stângă se observă un cap de animal ce nu poate
fi identificat, probabil un bovideu.
La fel ca monumentele anterioare piesa pare să fi
făcut parte din coronamentul unei constructii funerare,
F'ig.5. Leu funerar, Ilişua
apartinând tipului de reprezentare cu lei afrontav (Isac,
Wollmann, Albu 1973, 142). Pe partea inferioară postamentul are o gaură de fixare de formă conică cu diametru!
de 14 cm şi adâncimea de 8 cm, iar spatele şi partea laterală a monumentului nu au fost lucrate.
6.

Reliefvotiv (fig. 6; pl. IV/6)

Materialul: calcar organogen. Dimensitmi: h - 44 cm, l
- 43, g- 5 cm. Stare de conservare precară , s-a păstrat doar
un fragment din partea superioară a reliefului.
Loc de descoperire: Ilişua, castru, curtea A a principiei,
1986 (Protase, Gaiu, Marinescu 1997, 26-28).
Loc de păstrare: Muzeul Judeiean Bistrita, inv. 21.134.
Relieful plat, redă printr-o reprezentare schematică
un personaj nud, sau seminud cu capul în profil spre
stânga, cu mâna întinsă pe lângă corp şi bratul drept,
păstrat doar partial, ridicat, sprijinit pe thyrsos. Profilul
felei are conturul schilat sub forma unui personaj matur,
cu barba bogată, redată printr-un şir de striuri oblice, gura
cărnoasă, nasul rotunjit şi ochii mici. Fala este încadrată

Fig. 6. Relief, Ilişua
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de coafura bogată a cărei cârlionli sunt sugera li prin mici cercule1e trasate cu compasul. Starea monumentului
ne împiedică să descifrăm eventuale atribute care să permită identificarea reprezentării. Desprinsă dintr-un
bloc mai mare, este greu de precizat da că reprezentarea provine de la o stelă sau ediculă f-unerară, iar asupra
identificării acestei reprezentări se pot face doar supozi1ii. Personajul prezintă asemănări cu reprezentările lui
Hercules , redat nud , cu măciuca în mâna dreaptă, ridicată în sus (Wollmann1968, 117, fig. 9; Bărbulescu 1977).
Hercules asociat cultului mor1ilor în calitatea lui de "erou exemplar" cru·e a învins moartea şi reprezentarea lui
pe edicule funerare a fost semnalată atât în Dacia, cât şi în alte provincii (Bărbulescu 1978, 230).
O altă interpretare ce poate fi atribuită acestei reprezentări este cea a lui Liber Pater, a cărui simbolisti că
apare frecvent în plastica funerru·ă (Bodor 1963; Pop 1972; Bărblllesc u 1984, 85) .

7.

Altar funerar (fig. 7; pl. IV/7)

Materialul: calcar organogen. Dimensiuni: h- 95 cm, 1- 53
cm, g - 14 cm. Starea de conservare: se păstrează una din
fe1ele laterale ale altru·ului cu col1ul din dreapta jos lipsă, iar
pe latura din stânga se conservă par1ial chenarul.
Locul descoperii: Uriu, pe malul drept al râului, în zona
necropolei, recuperat de praf. Al. Retegan de la un cetă1ean
din localitatea Ciceu-Cristeşti, piesa fiind reutilizată ca
material de construcve.
Locul de păstJ.·ru·e: Muzeul Jude1ean Bistri1a, inv. 15.062.
Piesa constituie peretele lateral a unui altru· funerar. În
câmpul reliefului se poate distinge imaginea taurului care
are întJ.·e coru·ne o ramură cu frunzele schilate, din care iese
tm con de pin înscris într-tm chenar. Apari1ia bucraniului
propune ipoteza identificării acesteia ca o reprezentru·e a
zeului Men în a cărui simbolistică figurează (Popa 1964 , 145149, fig.1; Pop1971, 563-565, fig . 7c) . Piesa de la Ilişua vine
să îmbogă1eas că repertoriul cultului acestei zeită1i orientale
din Dacia, reprezentată până acum prin două inscriplii de la
Potaissa şi Ulpia Traiana şi cele două altare funerru·e de la
Apulum (Popa 1965, 551-556; Pop, 1971,563, cu bibliografia
mai veche) Bucraniile apar pe circa 4 monumente funerare
din Dacia Superior (Popa 1979, 36, m . 49,43, m. 64; Ţeposu 
Marinescu1982, 187, m.18, 215, nr.77) , ca motive decorative
Fig. 7. Perete altar, llişu a
de sine stătătoare . Bucraniul apru·e între atributele unor
zeităli orientale- Mithras şi Dolichenns (Bărbulescu , 1984, 122), ambele adorate la Ilişua , după cum o ru·ată
descoperirile mai vechi. Oricum asocierea dintre bucraniu şi ramura din care iese conul de pin este destul de
neobişnuită, ele potenlând cru·acterul funerar al piesei.
8.

Cap de leu funerar (fig. 8; pl. IV/8)

Materialul: tuf de Dej. Dimensiuni: h- 24 cm, 1- 17 cm, g
- 13 cm. S-a păstJ.·at doru· partea superioru·ă a capultu de leu.
Locul descoperirii: în dărâmăturile din fa 1a p01ta pr.incipalis
deA.1.ra, 1988.
Locul de păstrare: Muzeul Jude1ean Bistri1a, inv. 21.130
Piesa prezintă calota unui cap de leu, destul de
bine redat stilistic. Se mai poate distinge puvn din botul

Fig.B. Fragment sculptural,

Oişua
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animalului, ochii mici, foarte bine redaii, fruntea cutată, botul ascu kit, m echile îngrijit sculptate. Coama ce
se continuă şi pe partea posterioară este clăltuită sub forma tmor bucle de formă conică, dispuse în şiruri. Din
păcate, starea fragmentară a monumentului ne împiedică în a mai enun1a comentaTii asupra acesteia, cert este
că această sculptură a fos t tma de bună calitate.
9. · Con de pin (fig. 9; pl. IV/9)
Materialul: tuf de Dej. Dimensilmi: h - 34 cm, 1- 35 cm, g - 48 cm
Stare de conservare: fragmentar, piesa a fost d es prinsă în două
bucăli .

Locul descoperirii: llişua , fără precizarea locului, 1956.
Locul de păstraTe : Muzeul Ju deiean Bistri1a, inv. 11.514

Pineae de formă conică, cu solzi mari romboidali, dispuşi
imbricat alternativ în nouă rând mi. La bază are nervmi concentrice
în formă de potcoavă intercalate de denticuli reliefa1i. redând
teaca coniferului.
Cum s-a văzut şi mai sus conul de pin apar e frecvent în
plastica funerară romană , fie lucrate din acelaşi bloc de piatră, în
cazul tmor medalioane, sau lei funerari, ori ca piese independente
fixate pe coronamentele funerare în formă de trunchi de piramidă
cu Mele arcuite (Băluţă 19 75, 134) sau încoronând altare funerare
(Ţepos u , Mărghitan 1969 , 141) ,reprezentând în simbolistica
hmerară romană nemmirea.
Aşadar, dou ă sunt smsele de colectare a monumentelor
prezentate: din descoperiri întâ mplătoa re legate de lucrările
agricole sau exploatarea pietrei penb·u co nsb·uqii şi prin să păturile
Fig.9. Con de pin, Ilişua
arheologice efectu ate în castru. În ambele situalii lips eşte contextul
pentru o datare mai precisă a pieselor. Cele găsite în castru stmt fragm ente de monumente funerare aduse din
necropola aşezăJ:ii şi fo losite ca material de consb·uqie la refacerea zidmilor, fenomen atestat în majoritatea
castrelor din Dacia. La Ilişua un număJ· senmificativ de monumente epigrafice şi sculptmale au fost identificate
în zidurile castrului (Torma 1864-65 , 36-53; Protase 1961) şi nu neapăJ·a t legat de nevoia unor reparalii în pripă,
impuse de atacurile duşmane. Resmsa cea mai b oga tă a reprezentărilor sculpturale o constituie perimetrul
situat în dreapta râului, unde se întindea cimitirul roman (Torma 1864-65, 13, pl II, plmctele Q, R, S).
Leii nmerari provin de la cornişele unor ansambluri funerare (stele, edicule sau mausolee), cu rol decorativ,
cu o simbolistică legată de rolul regelui animalelor în protejarea lă caşului de veci împotriva duhurilor rele şi a
profanatorilor de morminte (Glodariu 1964, 475). Reprezentarea este una consacrată, cu doi lei simetriei şi un
motiv central care constă în cele mai multe cazuri, precmn cele de la Ilişua, într-un con de pin (Bianchi 1985,
117).
Da că llişua oferă deja un număJ· senmificativ de momunente încoron ate de lei, este expresia unei tipologii
de arhitectmă funerară pe care doar cercetarea necropolei o va putea evidenlia pe deplin. În largul repertoriu
al unor astfel de re pre zentări , piesele de la Ilişu a sunt - ca majoritatea acestor lucrări- produse realizate după
modele care circulau în lumea romană (Bianchi 1985 , 120) . Există însă şi piese, cum este cea de la nr.2 din
catalog şi a replicii sale anterior apărute, care par s ă refle cte activitatea unui pietrar care a activat la Ilişua.
Cornişa cu lei funerari putea decora de la acoperişuri de ediculă la eventualele "mausolee". În Dacia
Porolissensis ele apar montate pe mmătoarele tipuri de monumente :
a) stelă aniconică cu cornişă cu lei- Porolissum, o piesă (Ţeposu-Marinescu , 1982, 107, nr. 919, pl 11/2).
b) stelă cu nişă rectangulară cu cinci exemplificări la Potaissa (Jude, Pop 1972, 10, nr. 7, pl V/2), Gherla
(Ţep osu-Marinescu , 1982, nr. 81 17).
c) Acop erişuri boltile de edicule - o reprezentare la Gilău (Floca, Wolski 1973, nr. 76, fig. 96).
Reliefurile cu reprezentarea unor zeită1i , Men, Liber Pater sau Hercules întregesc panteonul zeită1ilor
adorate de către comunitatea stabilită în castrul şi vicusul de la Ilişua , creionat de descoperirile anterioare. În
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acelaşi timp, se pot stabili o serie de caracteristici proprii operelor ieşite din dăllile meşterilor locali. care dacă
nu excelează ca realizare artistică, sunt semnificative pentru modul în care arta şi simbolistica religioasă au
fost transpuse în mediul militar de la marginea lumii romane, reflectând gusturile şi potenlialul economic de
care acesta dispunea.

De nouveaux monuments sculpturaux decouverts a Ilişua

(Resume)
Les pieces presentees proviennent du camp fortifie romain et de ses alentours, la majorite trouvees sur
l'autre rive de la riviere Ilişua, a environ 1 km onest du camp fortifie (pl. 1), la ou se trouvait, selon tous les
indices, la necropole romaine.
Un nombre de six pieces (no. 1-5,8) representent des lions funeraires appartenant aux ornemenls de
certaines constructions fnneraires (etoiles, edicules, mausolees). La presence de pareils elements figures dans
les constrnctions funeraires a une signification apotropai:que, le lion symbolisant la force divine, protectrice
des tombeaux.
Les deux autres dalles (no. 6-7) provenant des parois laterales des edicules funeraires sant interpretees
comme une representation du culte de Men (no. 7), respectivement nne hypostase d'Hercule on de Liber Pater
(no. 6).
Les representations, artistiquement modesles, refletent la maniere dant l'art et la spiritualite romaine se
repandent dans le milieu militaire provincial. De meme, la preference ponr certaines scenes et representations
reflete le go(tt des commandantes et d'activile des lapicides qui ont travaille dans les carrieres avoisinantes
au camp fortifie.
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Contribuţii

la cunoaşterea Limesului provinciei Moesia Inferior
1. Cazul Iatrus
Nicolae GUDEA

În amintirea prietenului Teofil Ivanov

L.F. Vagalinski a publicat recent (Vagalinski 2003) un articol în care, penlru prima oară un membru al echipei
de cercetare de la Iatrus (Krivina, oblast Rusensks, Bulgaria), recunoaşte oficial şi deschis, destul de timid însă,
că a existat la Iatrus, sub straturile bizantine timpurii şi romane târzii, o locuire "romană" (vorkestellzeitliche
Siedlungsspmen) din secolele I-III p. Chr. L.F. Vagalinski o numeşte la început "rămische Siedlung", iar la
sfârşit afirmă că au aparlinut unei "Heeresteil"; (Vagalinski 2003, 43, 46: mă refer aici la începutul şi sfârşitul
păr~ii privind epoca romană). Spuneam timid, pentru că autorul tratează sau pare că tratează această problemă
cu foarte multe menajamente şi, printre altele, o limitează la un singur obiectiv din fmtificalia romană târzie.
Oricum el afirmă clar că "nu se mai poate tăgădui" existenla acestei locuiri de epocă romană (secolele I-III p.
Chr.), iar ca să citez "niche mehr verleugt werden kann".
Metoda de lucru a autorului, deşi neilustrată, aşa cum ar cere orice demonstra~ie arheologică, este suslinută
prin descrierea stratigrafiei şi cu câteva menlionări de obiecte arheologice, descoperiri mărunte care aparlin
în mod sigur mediului militar !! (n.n.) roman (vezi mai jos). Cred că este suficientă pentru această fază a
cercetărilor!

Dar "povestea" locuirii romane timpurii (sau mai exact spus mai timpurii de secolul IV p. Chr.) la Iatrus
nu începe cu L.F. Vagalinski (şi probabil nu se va sfârşi aici). Lucrurile sunt mai vechi şi mai complicate, iar
necesitatea de a nu mai ascunde adevărul tot mai acută. Menajarea intracolegială nu mai putea fi dusă la infinit,
mai gravă era (şi este) cramponarea de datările depăşite.
Lucrarea lui L.F. Vagalinski mi-a dat prilejul să iau pozilie în această problemă, întrucât am fost şi sunt şi
eu amestecat în "poveste". Nu cred însă şi nici nu am voit ca, în procesul "demonstraliei" să înregistrez toli
"actorii"!
La Iatms-Krilrina a existat o locuire romană din secolele II-III p. Clu: Mai mult, se poate susţine, că la Iatms
a fiwcţionat în această perioadă o fOJtificaţie romană (care a ajuns apoi sub fOJtifimţia romană tâl'Zie din secolul

IV sau VI).
Primul care a semnalat, destul de clar şi de aspru, eroarea de datare a începuturilor locuirii romane la Iatrus
a fost T. Ivanov. În primul raport general în legătură cu rezultatele săpăturilor (Jvanov 1979, 213-214) el a atras
atenlia într-un articol separat (în cadrul raportului) că datarea propusă de J. Hermann şi K. Wachtel (HermannHbchtel1966) pentru perioada de început nu este corectă şi că la Iatrus a existat, sub fortifica Fa romană târzie,
o locuire romană anterioară secolului IV p. Chr. El se referea de fapt la un prim raport de săpătură de la Iatrus,
pentru anii 1958-1962 (Jvano1r 1966, 18, 19, 20) unde el însuşi a prezentat prima "desfăşmare" cronologică
a locuirii la Iatrus şi unde a afirmat pentru întâia oară că prima fază de locnire este romană şi datează din
secolele II-III p. Chr., oricum anterioară celei romane târzii din secolul IV (JvanoF 1966, 18). El suslinea atunci
datarea timpmie numai cu câteva observalii stratigrafice şi "ceva" malerial arheologic între care şi monetele.
Descoperirile de la Iatrus au evoluat în sprijinul ipotezei lui T. Ivanov, deşi ceilalli colegi din colectivul de
cercetare (germani sau bulgari) nu 1-au spijinit.
1. Edith Schănert-Geiss, care a publicat în acelaşi prim raport general descoperirile monetare din primele
trei campanii de săpătmi arheologice (Geiss 1979) nu s-a pronunlat mai ferm, probabil din prudenlă (şeful ei era
J. Hermann! ). Ea afirma că nu ştie dacă trebuie să considere cele 24 de manete din secolele I-III (descoperite până

Revista Bistriiei, XX, 2006, pp. 177-186

177

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

atunci) descoperiri întâmplătoare sau dacă trebuie să aştepte şi alte descoperiri ca să se promm~e. Pruden~a ei
era exagerată pentru că pentru orice numismat apare paradoxal să pierzi manete din secolul 1-III într-o aşezare
din secolul IV. când circulă alte manete şi primele nu mai a\'eau decât valoare de ... colec~ie! (vezi mai jos).
2. H. Krummrey (Krwnmrcy 1966, 357-381) a publicat din aceleaşi prime trei campanii de săpături: 5
inscriplii (votive şi funerare) şi 43 fTagmente de 1igle şi cărămizi cu ştampile ale legiunii I Italia ca: 5 erau tipul
LEG I ITAL; 2S erau tipul LEPIFIGOR, 1 CP. ..... 1 era ştampila N şi S, ştampile cu RVMORIDVS. Aş remarca
faptul că, pe unul din fragmentele de 1iglă publicat de H. Krummrey (Knunuu·ey 1966, Abb. 1 s-d) sunt urmele
a patru instrumente de ştampilare diferite llllul de altul, dar toate pentru acelaşi tip de ştampilă LEG I ITAL.
Dacă, aşa cum sugerează inscriplia cursivă de pe 1igla de la Drobeta: IDR II, 107 fiecare subunitate militară
detaşată pentru construqii avea instrumentul ei de ştampilat, înseamnă că la Iatrus avea de a face cu patru
detaşamente de legiune care au lucrat în acelaşi timp. Acest lucru, dacă se va confirma, va sugera şi epoca de
constructie. H. Krummrey considera ştampila N ca "marcă" a unui numerus Syrorum.
3. Un alt membru al echipei de cercetare B. Băttger a adoptat o pozilie cel pulin curioasă (Băttger 1967).
După ce prezintă stratigrafia generală (nivele de locuire I-VI) a declarat nivele V şi VI "romane" (Băttger 1967,
255), iar mai încolo a scris că nivelul V datează până la 324 (data adoptată pentru construirea fmtificatiei
târzii); despre nivelul VI nu spune nimic !. În excursul II unde datează nivelele pe baza materialului (Băttger
1967, 304) nu menlionează monetele din secolele II-III (deşi erau publicate: vezi mai sus), dar la Kleinfunde
mentionează două brălări romane (Băttger 1967, 306).
4. K. Wachtel însuşi publica în anul1982, în rapmtul general de săpături arheologice pe anii 1966-1973,
încă trei inscriplii fragmentare şi 24 de fragmente de ligle ştampilate, majoritatea cu ştampila LEGI ITAL, dar
şi 3 cu ştampila N (Wachtel1982, 237-242). El nu menFonează existenla unui strat de locuire "roman".
5. Dar, într-lm articol scris în colaborare în care a prezentat nişte inscriplii votive închinate pentru Liber
Pater şi Mitlu·as de la Iatrus (vVachtel-Najdenom 1984, 39-43) K. Wachtel nu renun1a la părerea sa inilială în
legătură cu datarea. În schimb Vărbinka Najdenova sus~inea că inscrip~iile şi ~iglele ştampilate nu au fost aduse
de la Novae/Sviştov, ci aparlin unei fortifica~ii mai vechi (de epocă romană) situată la gura râului Iantra. Un
argument în plus era şi descoperirea unui vas ceramic decorat cu şerpi (pe lângă inscriplia dedicată zeului
Mithras), vas care face parte (de obicei) din inventarul templelor mithraice.
6. În raportul de săpături arheologice pe anii 1975-1981, Edith Schănert-Geiss a mai adăugat lotului inilial
de manete din secolele II-III încă 37 de piese (Geiss 1991, 214), ridicând la 61nurnărul monetelor de epocă
romană. Nici acum nu s-a pronunlat în favoarea unei locuiri timpurii.
7. În acelaşi raport din 1991 K. Wachtel a mai adăugat fondului vechi de inscriplii încă 5 piese (una de
construqie şi patru votive) şi 25 de fragmente de tigle ştampilate ale legi unii I Italica: 5 ştampila N şi patru
ştampila CEMEL (care nu le-a putut descifra) (W:zchtel 1991, 207-213). Dar, în acest moment, "aprecierile"
cronologice a lui K. Wachtel au început să se clatine. "Inscriptiile- scria el, pot proveni din castrul de legiune
de la Novae/Sviştov (situat la numai 15 km distanlă de Iatrus) de unde au fost aduse ca spolii; dar celelalte
descoperiri(!!!???) sugerează existenla unei faze romane ante Kastellum, situată undeva prin apropiere (Wachtel
1991, 207).
Deci, după K. Wachtel, deşi descoperirile proveneau din toate locurile cercetate din straturile inferioare de
sub cele ale fortifica1iei romane târzii. "aşezarea" nu se afla acolo, ci undeva prin apropiere! Sugestia că au fost
"aduse" acolo este cel pulin curioasă.
8. Într-un studiu privind ceramica ştampilată de la Iatrus (Conrad 2000) se pot recunoaşte vase romane cu
decor ştampilat de tip Butovo, databile în secolele II-III p. Chr. (Collfad 2000, 217). Acelaşi autor, împreună cu D.
Stancev (Conrad-Stancel' 2003), discutând două inscripp.i descoperite în obiectivul XVIII din fortificalia romană
târzie, dar datând din epoca anterioară (secolele II-III), nu ştiu ce să aleagă: fie presupun existenla unei "befestigte
Station", fie admit aducerea inscriptiilor de la Novae sau chiar din alte aşezări (Conrad-Stancev 2003, 38).
9. Într-o lucrare în legătură cu "principia" fortificaliei romane târzii !!!?'?? de la Iatrus, arheologul B. Dăhle
(Dăhle 1985, 147, nota 3) declara, contrar ipotezei lui T. Ivanov, că nu există nici o dovadă despre exislenla unei
locuiri târzii anterioare epocii constantiene la Iatrus.
10. Într-un raport privind sectorul de limes dunărean (de jos), pentru o perioadă destul de lungă (secolele
III-V p. Chr.) D. Stancev (Stancev 1988, 35) analizând situalia de la Iatrus nici nu se îndoia de existenla unei
fortifica1ii romane. El explica atât necesitatea cât şi funqiile ei. El a reluat ipoteza aceasta şi mai târziu (Colll'adStanceF2003, 38} fără însă a preciza- ca şi înainte -localizarea fortificaliei romane sub cea romană târzie.
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11. Între timp am încercat şi eu să rezolv problema ştampilelor CEMEL (Gr1dea 2003, 323-332) şi N (Gudea
datată în epoca romană în secolele II-III p. Chr. şi confirmă încă odată prezen1e
romane la Iatrus.
În fine a apărut şi noua pozilie a lui L.F. Vagalinski, cea care a provocat elaborarea acestui studiu
istoriografic. Autorul aduce în sprijinul poziliei sale (cum spuneam şi mai sus) numai situalia identificată
arheologic în obiectivul XLIV din fortifica1ia romană târzie unde în straturile inferioare a constatat: două nivele
de distrugere; spa1ii cu pere1i de lemn dar acoperite cu 1igle; din aceste nivele au apărut: statueta în os a unei
zeilă1i păgâne, fibule "militare" databile în secolele II-III, aplice de bronz, sus1inător de spadă, opaile şi tipare
pentru opai1e, ceramică de "secolul III", numeroase oase de animale, dovezi că se ob1inea fierul (Fagalinski
2003, 43-45). El data cele două distrngeri în anii 290-291 respectiv 291-292.
Trecând în revistă cele cinci volume de publica1ii (Jatms I-V) şi rapoartele de săpătură, am impresia că
multe din piesele atribuite la Siedlungsperiode A (obiecte din fier, din bronz, ceramică) sunt de fapt piese care
datează din secolele II-III p. Chr. şi nu trec de secolul IV.
Probabil mai sunt şi alte articole sau chiar studii cu păreri în legătură cu subiectul acesta, dar considerăm
că cele prezentate mai sus sunt suficiente pentru scopul lucrării noastre.
Să ne întoarcem acum la Teofil Ivanov, cel care a remarcat pentru prima oară existen1a unei locuiri
romane timpurii (mai timpmii de secolul IV). El a continuat să creadă în datarea sa şi şi-a sus1inut ipoteza şi
în alte studii (Al·hSofia 3, 1961, 18-26; 4, 1963, 9-18) şi chiar într-unul din rapoartele generale în legătură cu
cercetările arheologice pe limesul moesic, comunicat la cel de-al VI-lea congres interna1ional de studii asupra
frontierelor romane de la Stuttgart (!Fanov 1967, 158). În raportul acesta T. Ivanov pare a face un pas înapoi.
El scrie că nu este nici o îndoială că înaintea ridicării fortifica1iei târzii, în cazul clădirilor din sectorul VII (al
fortificaliei târzii) a existat o locuire anterioară; dar- scrie el- existen1a unei fortifica1ii este încă nerezolvată.
Descoperirile romane nu sunt uitate: manete, ziduri de piatră, pere1i din chirpic, inscrip1iile folosite apoi ca
spolii etc. (vezi AI·hSofia 3. 1991, 1-12).
Echipa de colegi germani şi bulgari, aşa cum spuneam şi mai sus, nu i-a împărtăşit părerile. J. Hermann
(Jatrus 1, 11- ), fără să ia în considerare propunerile lui T. lvanov, a lansat ca definitivă ipoteza că locuirea de
la Iatrus a început în epoca romană târzie. În umbra lui, K. Wachtel (Wac1Jtel1974, 136, nota 4) nega existen1a
unei fortificalii romane înaintea celei romane târzii (secolul IV) scriind că nu există dovezi sigure. Inscripliile
refolosite, monetele, nn erau dovezi sigure. Nici nu punea în discu1ie 1iglele ştampilate ale legiunii prima
Italica (pe care el însuşi le publicase). El sus1inea că "până acum" (1977) se poate afirma că terenul pe care
a fost construită fortifica1ia romană târzie a fost nelocuită (Vlbchtel1977, 406). Dar, zicea el, s-ar putea ca o
locnire romană să existe în alt loc. Şi mai răspicat s-a exprimat B. Dăhle. În raportul final (Dohle 1995, 9, nota
1) el afirma că "Siedlungsperiode A", respectiv fortifica1ia romană târzie "auf bis dahin unbesiedelten Gelănde
in den Jahren 320 errichtet wurde" şi este "die frliheste Siedlungsperiode" la Iatrns.
Istoricii epocii vechi şi arheologii care s-au ocupat cu Moesia Inferior şi mai ales cu limesul acestei provincii
an fost însă cu to1ii de acord cu părerea lui T. Ivanov.
1. În anul 1976, la cel de al XI-lea congres interna1ional de studii asupra frontierelor Imperiului Roman
(Szekesfelu':nrar 1976) M. Zahariade a prezentat pentru întâia oară o schemă unitară în legătură cu limesul
provinciei Moesis Inferior. Între fortifica1iile de epocă romană (secolele II-III p. Chr.) a inclus şi Iatrus (Zahariade
1977, 390).
2. Într-o lucrare despre fortifica1iile romane târzii de la Dunărea de jos, C. Scm·pan nu aminteşte deloc
la Iatrns existen1a unei fortifica1ii anterioare celei romane târzii. Deşi a citat la note rapmtul din revista Klio
(Scmpan1981, 81, notele 141-145) el nu a observat că acolo se sus1inea existen1a unei locuiri romane. De aceea
el credea că. deşi localitatea este men~ionată în Tabula Peutingeriana (VIII.2) începuturile datează din perioada
romană târzie !!!
3. În anul 1982 M. Biernacka-Lubanska a prezentat o mare parte din fortifica1iile romane existente pe
teritoriul Bulgariei; ea a introdus în chip firesc Iatrns în rândul fortifica1iilor romane de pe limesul din secolele
II-III p. Chr. (13iemacka-Lilbanska 1982, 287).
4. În anul1983 T. Sarnowski a încercat prima grupare tipologică a ştampilelor legiunii 1 Italica de la Novae,
prilej cu care a trecut în revistă toate descoperirile de 1igle ştampilate ale legiunii, inclusiv pe cele de la Iatrus
(Samowski 1983, Taf. VIII, nr. 11-16) chiar după K. Wachtel. În tipologia lui T. Samowski, aceste ştampile fac parte
din tipul VI (cu 174 variante!!!) datat cu preponderen1ă în primul sfert al secolului III (Sarnowski 1983, 61).

2003, 317-322); prima poate fi
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Datarea aceasta făcută de T. Sarnowski poate fi discutată şi eu cred că poate fi emendată mult. M. Zahariade
T. Dvorski au efectuat săpături arheologice mai recent, chiar foarte recent, în castrnl de la Drajna de Sus, a
cărui existen~ă a fost stabilită între anii 101-118. Cei doi autori au publicat numeroase tipuri şi variante ale
ştampilelor legi uniiI Italica (Zahariade-Dmrski 199 7, 75-77, fig. 4-8). Toate datează din perioada de funqionare
a castrului. Aşa că s-ar putea ca tipul LEGI ITi\L cu toale variantele lui s-ar putea să dateze mai ales din secolul
II şi poate la începutul secolului III!
5. În acelaşi an (1983) T. Sarnowski a publicat o carte în legătură cu armata romană din provincia Moesia
Inferior (Samo11·ski 1983 a). Acolo sus~ine că la Iatrus a sta~ionat în secolele II-III un detaşament din legiunea
I Italica (Samowski 1983 a, 43; dar la nota 41 autorul semnala pozi~ia arheologilor bulgari şi germani care nu
recunoşteau existen~a unei faze anterioare fazei romane târzii). Or, un detaşament de legiune, care se pare că a
sta~ionat acolo mai mult timp trebuia să construiască o fortifica~ie.
Oricum, această datare a lui T. Sarnowski \'ine în sprijinul ipotezei lui T. Ivanov, cu câteva excep1ii (tipurile
LEG I ITALIC, LEPIFIGOR, ITALFIGOR, LEPIFIOGCRT, LEPIFICOHR, care sunt târzii) toate celelalte datează
numai din epoca romană "bună"! (secolele II-III) până la epoca lui Diocletianus (Samowski 1991, 10, Abb.
11).
6. În anul 1997, cu prilejul publicării unei monografii asupra sistemului defensiv al provinciei Moesis
Inferior (Zahariade-Gl!dea 1997) am introdus şi Iatrus în lista fortifica~iilor de pe limesul dunărean (ZalwriadeGl!dea 199 7, 73). Semnalam însă că o fortifica~ie propriu zisă încă nu a fost identificată; că există un strat de
locuire databil în secolele II-III p. Chr. în fortifica1ia romană târzie; că au fost găsite numeroase ~igle şi ~igle
ştampilate ale legiunii 1 Italica, ceramică romană, inscrip~ii, piese de echipament militar. Mai ales numărul
mare de !igle ştampilate ne-a determinat să credem că a sta!ionat acolo un detaşament din legiunea I Italica.
În legătnră cu ştampila N acceptasem atunci ipoteza lui H. Krummrey (Kmmmrey 1966, 278, nr. 5, Abb. 40)
care credea că este ştampila unui numeruu, probabil Syrorum. Ba, mai mult, afirmam că această fortifica~ie din
secolele II-III a fost distrusă de Carpi sau Go!i prin anul295!
7. Tot în anul 1977 ataca "problema latrus" şi R. Ivanov. Într-o notă la amplu! său studiu despre grani!a
romană (şi bizantină) între Augusta şi Durostorum de la Augustus la "auricius" (Ilran01r R 1997), el arăta că la
obiectivele numerotate cu X/XI, XLII/XLIV din fortifica~ia romană târzie au fost identificate straturi de locuire
care preced pe cele romane târzii, care se pot data în secolul II (/Fanov R 1997, 574, nota 396). Deci, conchidea
R. Ivanov, la Iatrus a existat o aşezare mai veche de secolul IV, chiar sub fortifica1ia romană târzie; dar această
aşezare are "unbekannten Status". În sprijinul datării sale el mai adăuga descoperirea în acest strat "inferior" a
unei diplome militare din anii 203 sau 206/7.
8. P. Banev şi L.E Vagalinski care au publicat mai sus amintita diplomă (Banel'-11agalinski 1992, 26-30),
sus!ineau că primitorul diplomei, un praetorian, s-a întors "acasă" după lăsarea la vatră, în localitatea de unde
provenea (sugerând că este o identitate între această localitate şi locul de descoperire al piesei!). Alte comentarii
nu mai făceau.
La sfârşitul acestei treceri în revistă a situa1iei stratigrafice de la Iatrus, a părerilor contradictorii ale
membrilor colectivului de săpători şi a părerilor unanim unitare ale istoricilor să facem câleva observa~ii:
1. mi se pare că sunt câteva confuzii de natură "tehnică"
a. în terminologia arheologiei provinciale romane prin castelum (chiar şi termenul german Kastell) se
în!elege o fortifica!ie construită şi locuită de o unitale auxiliară romană în perioada principatului.
b. în acest sens cred că folosirea de către colegii germani şi bulgari a termenului Kastellum/castellum
pentru o fortifica!ie romană târzie cu plan neregulat nu este corectă; era mai potrivit să scrie "spătrămische
Festung" sau cel pu!in cum scria E. Anthes la începutul secolului trecut "spătrămische Kastelle".
c. din terminologia nepotrivită s-a născut o a doua eroare; se uită că Iatrus - fortifica~ie romană târzie -a
fost construită de către Constantinus când nu mai exisla Moesia Inferior!!! era deja Moesis II; deci nici folosirea
termenului de Moesis Inferior nu este corectă.
2. o simplă privire asupra ştampilelor de pe !iglele descoperite la Iatrus/Krivina (Samowski 1983; Gl!dea
2005) arată ce este vorba de variante ale tipului LEG I ITAL; acest tip şi variantele lui sunt datate mai ales în
secolele II-III p. Chr., deci au fost produse în epoca romană provincială (secolele II-III p. Chr.). Cum spuneam
şi mai sus, prezen~a a patru variante diferite de ştampile pe o singură 1iglă (Krmnmrey 1966, Abb. 1, a-d)
sugerează prezen~a la Iatrus a patru subunită~i de produc~ie şi o perioadă intensă de construqie (probabil aceea
în care s-au ridicat în piatră fortifica!iile celelalte pe Dunăre).
şi
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3. nu cred că materialultegular a fost adus de la Novae la Iatrns în secolul IV !!! Ax trebui să ne închipuim
că la Novae an existat stocnri mari de !igle care au rămas din secolul III. Faptul este dificil de crezut pentru
că Novae - castrnl şi aşezarea -au fost distruse de mai multe ori în cursul secolului III, iar castrul a fost
transformat şi reorganizat. În general orice arheolog ştie că liglele nu rezistă la căderea de pe acoperiş: de obicei
se cam sparg!
4. nu trebuie uitat, că la Novae s-a construit în acelaşi timp (sub Constantinns) o fortifica!ie romană târzie,
respectiv extinderea spre est a castrulni de legiune, prilej cu care aceasta din urmă a fost total reorganizat. Iar
în secolul IV legiunea I Italica are alte tipuri de ştampile pe !igle!
5. nu cred că inscripliile au fost aduse de la Novae ca spolii. Sunt prea multe şi prea variate, iar la Iatrns
nu era lipsă de piatră. Mai contribuie la această părere şi locul de descoperire al inscrip!iilor.
6. dacă mai adăugăm ceramica tipică pentru secolele II-III, piesele de echipament şi harnaşament (tipice
secolelor II-III) care nu se mai întâlnesc în echipamentul militarilor din secolul I\~ şi după aceea lucrurile se
clarifică şi mai mult.
7. aş adăuga aici şi noua lectură a ştampilei CEMEL care apar line unui detaşament din legiunea I Italica,
respectiv din armata provinciei Moesia Inferior (Gudea 2003, 323-332).
Cred însă că solu!ia finală ar putea fi dată de realizarea unei stratigrafii orizontale a nivelului inferior, care
ar pntea da eventual şi prima imagine a fortifica !iei romane sau a unor păr!i din ea.
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Şcheia (6 martie 1486)- un eşec militar, dar un succes politic.
Unele consideraţii pe baza unor surse moldoveneşti şi turceşti

din secolele XV-XVIII
lfusile MĂRCULET

În îndelunga ta domnie a lui Ştefan cel Mare (145 7-1504), anul1486 reprezintă, aşa după cum s-au exprimat
o serie de speci~lişti români, "un an crucial" sau "un moment de cotitură" în ac!iunea politică şi militară
marelui domn 1 • Incepând cu acest an, "politica războinică face loc politicii aşa-zicând cultw'Ole", respectiv,
"epopeea FDievodală" cedează locul "demersului spiritual", care "a lăsat moştenire urmaşilm; pe lângă comoara
Păcii, şi !Il! nepreţuit

tezaur mtistic"~.

Din punct de vedere militar, momentul 1486 debutează cu bătălia de la Şcheia, din 6 martie 1486, care
ocupă nu loc distinct în cadrul aqiunilor militare ale lui Ştefan cel Mare, din cel pu!in două motive: a) ea

încheie seria marilor confruntări armate cu Imperiul Otoman, deschise în 1474/1475, exercitând, totodată, un
impact decisiv asupra noii orientări politice a domnului; b) a avut un rezultat controversat asupra căruia nici
istoriografia internă medievală, din secolele XV-XVIII, şi nici specialiştii moderni şi contemporani nu s-au
pus încă de acord, lăsând în continuare problema deschisă. Aceste aspecte vor constitui, de altfel, subiectul
prezentului studiu, în cadrul căruia vom încerca să ne aducem propria contribuitie la identificarea unui posibil
răspuns.

*
Surse şi istoriografic. Aşa cum se cunoaşte, la sfârşitul lunii februarie sau la începutul lunii martie 1486,
o însemnată grupare de for1e otomane, comandată de Iskender-paşa şi Malkociogln Bali-bey, a pătruns în
Moldova. Ţinta for1elor otomane era, se pare, Suceava întrucât acestea aduceau cu ele şi un pretendent, pe care
doreau să-l impună pe tronul Moldovei, numit de cronici Petru Hronot (Hruet, Hroet, Hroiot, Hronoda, Hroniut,
Hromot etc.), singurul pe care istoriografia \Temii l-a retinut ca încercând să-i smulgă domnia lui Ştefan cel
Mare, după eliminarea lui Petru Aran (1469). Cine a fost acest Petru Hronot nu putem spune cu certitudine şi,
de altfel, acest lucru nu prezintă nici o importan!ă în economia studiului nostru.
Tentativa lui Petru Hronot, din primăvara anului 1486 de a ocupa domnia Moldovei nu a fost singura.
Cu numai o jumătate de an înainte. în toamna anului 1485, acesta întreprinsese prima sa tentativă de a ocupa
tronul, tot cu sprijin turcesc. Conform informatiilor transmise de sursele medievale interne din secolele XVXVIII, în septembrie 1485, în timp ce Ştefan se afla la Colomeea spre a presta personal omagiul vasalic regelui
Poloniei, Cazimir IV, pretendentul, sustinut de însemnate for!e turceşti, comandate de Ali-paşa, beilerbeyul Rumeliei. a înaintat până la Suceava (19 septembrie). Tnrcii au ars oraşul, dar, neputând cuceri cetatea,
s-au retras. Cu sprijin polonez, Ştefan a ajuns oastea turcească, în retragere - sau, după unele păreri, alte
oşti otomane intrate în !ară după pradă:1 -, la Cătlăbuga, în apropierea Chiliei, şi a zdrobit-o (16 noiembriej4.
Pretendentul s-a salvat însă la turci.
1

Şl. Andrt!!!scu, "Cronica lui Ştefan c:d Maru'': în[dusurilu unui Jntmrupuri, în voi. Ştujfln r:d Mom şi Sj(ml. 1504-2004.
Jlorlrd Jn istorie, SI'. Mănăslire Pulna, 2004, p. 2!i2; Şl. S. (;onJV!!i, Gusta JJui per Slephunum voiuwJCiwn, în voi. Ştefan
cel Mnru şi Sfdnl. Alld ul c:redin1ui r:ruşline, SI'. Mănăslire Pulna, 2004, p. 412.
Şl. S. c;orovei, Ofl. cit., p. 402; Şl. Andreescu, Ofl, cit., p. 2!i2.
Al. c;h. Savu, Şte.fnn col Maro. Cnmpanii, llucureşli, 19H2, p. 17 4: Ş. l'apacoslea, llolfl[iilu inl!~rnu[ionale alu Moldovei
în Fremen lui Ştefan r:d Mure, în Idem, hVul Mediu romdnu.w:. I/calită[i Jlolitic:c şi cumnte spiriluule, Hucun!şli, 2001,
p. 1()11: I. l!Hieraşcu, în lslorin rom{milor, voi. IV: JJe la uniw~rsalilatea creştină la furopa "patriilor··, Bucureşti. 2001,

Revista Bistri(ei, XX, 2006, pp. 189-198
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Ceea ce nu ne spune nici una din s:1rsele interne, respectiv faptnl că pretendentul Petru Hronot a beneficiat
şi de snHblcrea un;i puternice grupări boicreşli din Moldova, ostile lui Ştefan, ne-o confirmă însă, chiar dacă
într-o prezentare foarte laconică. mai mnlti cronicari otomani din secolele XV-XVI. Astfel, cronicarul Aşîk-paşa
zade (sec. X\'), contemporan evenimentelor. cRre-şi redactează cronica înainte de anul1500, relatează că "în a
25 zi a Ju:1ii şaban (6 septemb~·ie 1485, n.n.)", când Ali-paşa şi oştile sale "au intmt în1·ilaietzzl MoldoFei (Kara
Bogdan)", respectiv în Ţara Moldovei, unde "numeroşi boieri (bei) ai Moldorei, întâlnindu-i, s-au supus"5•
La rândul său, un alt cronicar otoman contemporan, Mchmed Nesri (sec. XV-X\1), ne oferă o informa~ie
identică. "Cu gândulla lupta sfântă -relatează el - /ili-bcy a pomit de indată şi, ajzmgând la Dunăre, a trecut
apa dincolo fără nici o greutate [... ]. În a 25-a zi a lunii şaban /890}, intrând în l'ilaietzzl .'v1oldovei, au venit
nenumăraţi

bei ai .\1oldorei şi s-au supus•>G.

Cronicaml Sa'adeddin Mehmed Hodja Efcndi (sec. XVI) relatează, referindu-se la aceeaşi campanie: ,,Ali-paşa,

Ia rândulsău, intrând în Ţara Românească, a luat împreună cu dânslll şi pe domnlll Ţării Româneşti, cu oastea
sa, şi în anul 890, luna şaban, ziua a 25-a, a intrat în Filaietzzl Moldol'O (Kara Bogdan). Venind mulţi bei din
Moldom, au arătat supzmere"7 •
În sfârşit, o informatie similară întâlnim şi în cronica lui Kodja Husein (sec. XVI-XVII). ,,Ali-paşa, împreună
cu domnul Ţării Româneşti- relatează acesta -la 25 ale Junii şaban din 890 a intrat în Moldova. Mulţi dintre

boierii (beii) Moldo1·ei s-au supus'~'.
Informatiile cronicarilor otomani sunt deosebit de importante pentru cunoaşterea situa1iei politice interne
a Moldovei, la sfârşitul secolului al XV-lea. Ele conduc la concluzia că în deceniul 9 al secolului al XV-lea,
în Moldova se constituise o puternică grupare boierească, filoturcească, implicit ostilă lui Ştefan cel Mare
şi politicii sale antiotomane, dispusă la în1elegerea cu turcii, al cărei exponent s-a făcut Petru Hronot. Foarte
probabil, concursul acesteia în 1485 a favorizat ofensiva turcilor şi a iuterpusului lor până la Suceava, dar a
cărui tentativă de a ocupa tronul a fost însă anihilată de rezisten1a opusă de garnizoana cetălii de scaun, rămasă
fidelă l ni Ştefan.
Existen1a acestei faqiuni boiereşti ostile lui Ştefan şi politicii sale, înclinate spre supunere şi colaborare
cu Imperiul Otoman este o problemă acceptată şi de o parte a istorigrafiei româneşti. Spre exemplu, referindu-se la ac1innea acestei grupări boiereşti şi la consecin~ele sale istoricul B.T. Câmpina consideră că "însă
de-a curmezişul marii lui strădanii (a lui Ştefan cel Mare, n.n.) nu se aşezase întâmplător acea «nmlţime»

de pmtizani ai înţelegerii czz szzltamzl; la 6 mmtie 1486, pe câmpzzl de luptă de la Scheia, s-au vădit brzztal
pe care le avea o asemenea orientare a boieriloz; punând în lumină extinderea bruscă a mmi
curent de opoziţie faţă de politica llli Ştefan cel Mare•-9. Dezvoltându-şi mai departe ralionamentul, acelaşi
istoric conchide că "existenţa ca atare a acestei opoziţii este stabilită în chip neîndoielnic de însăşi comparaţia
dintre efoztzzl domnului şi politica adoptată de boieri în momentlll când Ştefan se găsea la Colomeea; profitând
de absenţa lui, boierii se închină tzzrcilor" 10 •

semnificaţiile

4

''
"
"
"

p. :i8rl; CI'. N. Iorga, lstoriu lui Ştefan cd More, Bucureşti, 1D85, p. 1B1, susţune că "În Ţom-rle-fos se aflau încă, veniţi
rlin nou sau rămaşi rlin mersul prădrdnic al beglerlwgului, songeocii r:ei mori ai Dunării, paznicii lui Vlad Călugărul:
lsr:henrler-bog Mihuloglu şi llulibeg, feciorul lui Mrdr:oci, .~rw, JW turcoşte, Muk:or:ioglu. Amprn lor se îndreptă Ştefan în
grnbă, şi, Jlrinzâ.nd criteva mii dintre dfmşii lringă lru:ul C:ăllăbugei, în apropiore de Dunăre . .~e înr:ăieră cu ei în ziua de
J(i nrwem!Jm. După o r:dmconă frăm(mtrm~. d învinse, rzprorzpe în preajma Chiliei pierdute".
Cronicile .~luvo-rom{me din sec. ..\1,':.XV7 publicate de Ion /Jogdon (ed. de PI~ Panaitescu), Bucureşti, 1D5D, p. 10, 1D, 35, 46,
51, 5!1, G4, 72, 171, l!Hl-1!11 (în continuare: Cronicile .~lrll'o-romfi.ne); I.C. Chiţimia, Cronica lui Ştefan u:l Maro. Ver.>iuneo
germrmă al lui Sdwdel, Bucureşti, 1942, p. 50, !Hl: Cronica Moldrwci de la Crru:rwio. Secolul XIII-începutul secolului
..\1TJJ, Bucureşti, 200!l, p. 111, 140; Cf. Cr. Un!che, Letopiseţul Ţării Molrlovei, Chişinău, 1997, p. 53; N. Coslin, Leiopiseţul
Ţării Molrlovei de la zidirea lumii până fu 1601 şi de la 1709 lu 1711, laşi, 197G, p. 124; Cf. A llricariul, Cronica przmlelă
o Tării 1/omfi.neşti şi a Moldovei, voi. 1, Bucureşti, 1!Hl3, p. 711.
Cronici turr:eşti privind Ţările llomfi.ne, Extrase, voi. I: Sec. X\'-mijlor:ul soc. X\!IJ, Bucureşti, 196(), p. 101/Aşîk-paşa-zade
(în continuare: Cmnir:i turceşti, l).
Ibidem, p. l:i3/Mebmml Nesri.
I/Jidem, p. 327/Sa'adeddin Mehmed Ilodja Efcndi.
Ibidem. p. 4G:i/Kodja Ilusein.
ll.T. Câmpina, Cerr:etări cu prilriru la ham socială a puterii lui Ştefan r:d More, în voi. Studii cu privire lu Ştefan cel More,
Bucureşli,

111

195G. p.

~15.

Ibidem, p. !15, n. 5.
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La rândul său, istoricul AL \Z Boldur acceptă şi el ca sigmă exislen!a acestei opozi!ii boiereşti la adresa
politicii antiolomane a lui Ştefan cel Mare. Totuşi, opinia sa că în primăvara anului 1486 s-a produs "o adeFărată
rcFOltă a boicrimii moldo1·cneşti împot.rira lui Ştefan "11 , ni se pare exagerată.
Exislen!a acestei puternice fac!iuni boiereşti filotmceşti va fi constituit temeiul cele de-a doua interven!ii
otomane în sprijinul lui Hronot, de la începutul lunii ma1tie 1486. O opinie asemănătoare exprimase anterior
şi B.T. Câmpina atunci când afirmase că în cea de-a doua sa tentativă de a ocupa tronul, din 1486, Petru
Hronot "năFălise în tară pe baza acestei opoziţii inteme"11 . Credem că nu întâmplător, referindu-se la debutul
acestei expedi!ii, Aşâk-paşa-zade reia exact aceeaşi informa!ie prezentată cu prilejul campaniei din 1485. "El
(Malkocioglu Bali-bey, n.n.) a pomii cu gând11l de expediţie- relatează cronicaml turc- şi, trecând apa Dunăiii,

a intrat în 11ilaietul Ţ{irii Româneşti. Multi bei ai Moldo11ei s-au supus"n.
Declanşată într-o perioadă a anului pu!in propice desfăşurării unor aqiuni militare în această pa1te a
continentului, campania otomană în sprijinul lui Petru Hronot s-a dorit, foarte probabil, una rapidă, care să
I surprindă pe Ştefan cel Mare nepregătit. For!ele turceşti şi pretendentul adus de ele au înaintat pe valea
Siretului până în apropierea satului Şcheia sau Bulgari, la circa 25 km nord de Roman, unde au luat contact cu
for!ele conduse de Ştefan care, informat cu privire la ac!iunea otomană, le ieşise în întâmpinare. La 6 martie
1486, aici a avut loc bătălia moldo-otomană. La sfârşitul unei confruntări dramatice, în care a fost pe punctul
de a-şi pierde via!a, Ştefan reuşea, în final, să-1 elimine pe acest pretendent şi să-şi păstreze tronul.
Desfăşurarea evenimentelor din martie 1486, de la pătrunderea turcilor în !ară şi până la sfârşitul
bătăliei, şi dramatismul acestora sunt pu!in cunoscute, întructât majoritatea cronisticii medievale interne, fie
contemporane, fie tardive, trece foarte succint peste prezentarea lor. Importan!a acestor surse pentru demersurile
noastre ne obligă să recurgem, în primul rând, la înregistrarea lor.
Letopiseţul anonim al Moldo11ei înregistrează succint: "În anul 6994 [1486] luna mmtie 6, luni, a fost
război cu Hroet la Bulgaiii [Şcheia, n.n.), pe SiJ:et şi 1-au prins şi i-au tăiat capul"14 • Letopiseţul de la Putna m: I
relatează: "Şi după aceasta a fost războiul c11 Hronet la Bulgari, pe Siret. În acest război a căzut Ştefan 11oie11od
de pe cal, dar Dumnezeu 1-a păzit şi a rămas ne11ătămat. Iar lui Hronet i s-a tăiat capul"15 • Letpoiseţul de la
Putna m: II relatează evenimentele într-un mod aproape identic: "Şi după aceasta a fost război c11 Hroet la
Bulgari, pe Siret. Şi în acel război a căzut Ştefan voiwod de pe cal, D11mneze11 1-a păzit. Şi lui Hroet i s-a tăiat
1
capul" u. TI·aducerea românească a Letopiseţului de la Putna prezintă astfel evenimentele: "În anii 6994 [1486},
s-au făcut război c11 Hroniut la Bolgari, la Săretiu. Şi la acelrăzboiu au căzut Ştefan voiuvod [de pe cal], însă
Dmnnezâul-au ferit. Şi au tăiat capul lui Hroiat" 17 • Cronica moldo-polonă con!ine o prezentare a evenimentelor
din 6 martie 1486 la fel de succintă. Singura deosebire fa!ă de celelalte cronicii contemporane o reprezintă
datarea bătăliei de la Şcheia la 15 febmarie 1486: "Anul6994 [1486j,febmarie 15, în acea 1'1'eme a î1nrins Ştefan
voievod pe Hromot, care Fenise c11 turcii asupra lui, dar a căzut de pe cal în acea bătălie, însă m1 a păţit nimic

rău.

Pe Hromot prinzându-1, au pus de 1-au

tăiat" 111 •

Asemenea prezentări ale bătăliei de la Şcheia şi a urmărilor sale regăsim şi în cronistica moldovenească
târzie, respectiv în lucrările cronicarilor din secolele XVII-XVIII. Astfel, Gr. Ureche, în al său Letopiseţ al Ţării

Mold01•ei, consemnează: "Într-acesta an Fenit-011 Hroiot CII oaste de la ungur asupra lui Ştefan 11odă, cămia i-au
ieşit11 Ştefan Fodă înainte CII oaste pre Siretiz1la Şchei şi dândurăzboiu vitejeşte despre amândoao pă1ţile, într-o
l11ni, mmtie 6 zile, pierd11 Hroiot războiul şi oastea, mai apoi şi capul, însă cu mare primejdie lui Ştefan Fodă,
că s-au pornit CII calul jos, puţin de 11-au încăput în mâinile 11răjmaşului săli. Mai apoi Hroiot fiindu prins 11i!1
de ŞtefanFodă, i-au tăiat capul"1 n. O prezentare aproape identică a evenimentelor din 1486 ne oferă şi Nicolae
Costin în Letopiseţ11l său: "În an11l de la zidirea lumii 6994, Finit-au Hroiut c11 oaste de la 1mguri asupra lui
11

Al. V. Boldur, Şlufan cel Mam, wJiwod al Molr/ovui (1457-1504}. Studiu de istorie socială şi jJolitică, Madrid, 1070, p.
2:!0.

1

1!.1: C;împina, op. cil., p. 95.
11
Cronici lurr:cşti, l, p. 104/Aşîk-paşa-zade.
14
Cronicile slavo-românc. p. 11, 20.
1
' Ihirlem, p. 4!3-47, 51.
11
Ibidem, p. 59, !34.
17
JIJidcm, p. 72.
111
lhirlcm, p. 171, llll.
"' Gr. Ureche, op. cit., p. 5:1.
'
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Ştefan vodă şi, eşindu-i Ştefan Fodă înainte cu oaste, s-au tâmpinat la Şchee, pe Siretiu şi, dând războiuFilejeşte,
marţu 6, într-o luni, au pierdut Hroiut războiul şi oastea, mai apoi şi capul, însă cu mare primejdie lui Ştefan
Fodă, că au cădzut gios cu calul, cât pu1in de n-au încăput în mânule ~Tăjmaşilor săi. Iar pe Hroiut 1-au prins

Ştefan vodă şi i-au tăiat capul"20 • În sfârşit, Axinte Uricariul, unul din compilatorii cronicii lui Gr. Ureche, în
a sa Cronică paralelă, relatează: "Într-acest an Fenit-au Hroiotă cu oaste de la rwguri asupra lui Ştefan vodă,
cămia i-au eşit Ştefan mdă înainte pre Siretiu, la Schee. Şi dând războiu Fitejeşte, într-o luni, mmt[ie] 6, arz
pierdut Hroiotă războiul şi oastea, mai apoi şi capul, însă czz mare primejdie lui Ştefan mdă. Că s-au pornit de
au cădzut gios calul cu dânsul, cât pzzUn de n-au încăput înmâmzle 1Tăjmaşilor săi. Iară pre Hroiotă, prinzându-1
viu Ştefan Fodă i-au tăiat capur!.1.
Comparând informa1iile cronicilor din secolele XV-XVI cu ale celor din secolele XVII-XVIII, prezentate
mai sus, constatăm diferen1e nesemnificative între ele în ceea ce priveşte modul de prezentare a evenimentelor
din 6 martie 1486, legate de la lupta de la Şcheia. Toate înregistrează numai pericolul grav prin care a trecut
Ştefan cel Mare, care a căzut de pe cal, şi suprimarea lui Petru Hronot. Nici cel mai neînsemnat detaliu privind
desfăşurarea luptei nu întâlnim în ele. Singma diferen1ă semnificativă dintre cele două categorii de surse literare
este legată de identificarea adversarului extern. Dacă cele din secolele XV-XVI sunt unanime în a identifica pe
turci ca agresori, fapt ce corespunde de altfel adevărului istoric, cronicile din secolele XVII-XVIII sunt la fel de
unanime în a-i identifica pe unguri drept sus1inători ai lui Petru Hronot. De unde acestă identificare rămâne o
problemă la care însă nu putem răspunde.
Totuşi, între sursele men1ionate există însă şi una, contemporană domniei lui Ştefan cel Mare, care prezintă
nu numai o mai detaliată, ci şi cu totul o altă derulare a evenimentelor din 6 martie 1486, referitoare la lupta de
la Şcheia, decât cele sugerate de celelalte izvoare: Cronica moldo-gennană, scrisă, aşa cum se arată în scurtul
său prolog, în aprilie 1502. Prezentând lupta de la Şcheia, din 6 martie 1486, această cronică relatează: "În luna

mmtie, în ziua 6, într-o luni, s-a ciocnit Ştefanmievod cu Hronoda la Bulgari, la apa numită Siret. Atunci a biitut
Petm Hronoda pe Ştefan voiemd şi a câştigat lupta şi Ştefan Foie1rod a căzut de pe cal şi a zăcut printre moi1i de
dimineaţă până la prânz. Atunci a Fenit călare llll boier czz mzmele Purice, care a recunoscut pe Ştefan voiemd.
Atunci a scos pe voievod de acolo, de şi-a adunat oastea lui, şi a trimis la Petm voiel'od pe 1111 boier mzmit
Rîntece, care s-a supus lui Petm voie1rod şi 1-a scos afară din bătălie, după ce 1-a convins că de-acum câştigase
bătălia. Şi cu ceata lui au tăiat capul lui Petm Foievod şi au adus capul lui Ştefan Foievod. Astfel, a rămas Ştefan
mievod stăpân pe ţară, CII ajutorul lui Dmnnezeu"22 • Informa1ii identice ne oferă şi Cronica lui Ştefan cel Mare
(versiunea germană a lui Schedel), publicată de I.C. Chi1imia 2 :1•
În realizările cronisticii moldoveneşti tardive, din secolele XVII-XVIII, informa1ii oarecwn asemănătoare
celor din Cronica moldo-gennană mai găsim doar în lucrarea O samă de czwinte a lui Ioan Neculce. În realitate,
aşa cum vom vedea, relatarea lui Neculce, referitoare la bătălia de la Şcheia, este, în realitate, o mixură între
informa1iile transmise de Cronica moldo-germană, cele transmise de cronicarii secolelor XVII-XVIII şi tradi1ia
referitoare la descenden1a Movileştilor din aprodul Purice. Astfel, după ce relatează că "Ştefan vodă cel Bun,

când s-au bătut cu Hroit rwgurul, precum dzicu zmii la Caşen, iar let.opiseţul scrie că s-au bătut la Scheie pe
Siretiu, ari fost cadzut calul cu Ştefan-vodă înrăzboiu", Ne culce inserează în lucrare informa1iile privind salvarea
lui Ştefan de către "Purice aprodul", care "i-au dat calul lui" şi l-a ajutat să încalece, prilej cu care domnul i-a
schimbat munele în Movilă, acesta devenind astfel strămoşul familiei domnitoare a Movileştilor 24 •
O confirmare a informa1iilor din Cronica moldo-gennană privind înfrângerea lui Ştefan cel Mare în lupta
de la Şcheia, o regăsim în mai multe cronici otomane din secolele XV-XVII. Dintre acestea re1inem lucrările
'" N. Coslin, op. (;il., p. 125.
1
A. lJricariul, op. r:it., p. 110.
"" Cronir:ile slmm-române, p. 3G.
~:r I.C. Chiţimia, op. cit.. p. 50, liH, unde la anul G!J!J4 consemnează: ..În luna nwrlie, în ziuu do li, într-o luni, se bătu Ştefan

'

vodă

cu Hronodala Hulguri pe upu numită Sirel. Atunci Ilronnda Jlc:tru vodă lovi pe Şt(~(un vodă şi (:Î/şligă lu]Jta; şi fiindcă
de pe mi şi şezu între: morţi de dimineaţă până la amiază, veni un boier căluro cu numele Puroce,
r:are roc:unosr:u Jle Ştefun vodă. I'lecă atunci voi(worlul pe cal şi îşi adună oaslua sa; trimise la H:tru vodă un l10ier cu
numele Jfintece, care se prudă lui Petru vodă şi-1 (;(}ndu.~e afară din IU[Jtă, asiguiiwdu-1 că (/şi cÎişligat hătălia; şi îi tăie
capul cu tovarăşii săi lui Petru I'C}(/ă şi aduse mpullui Ştefan vodă: iară Ştefan W}(/ă rămwm domn în ţară cu ajutorul lui
Dumnezeu".
" I. Neculce, O sumă de cuvinte- Lelnpisetul Ţării Moldovei, Bucurcşli-Chişinau, 2001, p. lG.
Ştefan vodă căzu
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lui, Orudj bin Adil (sec. XV) Ultfi-paşa (sec. XVI), Cronicile turceşti anonime (sec. XVI), sau pe cele ale lui
Sa'adeddin Mehmed Hodja Efendi şi Kodja Husein.
Primul relatează î11 lucrarea sa că "pe ,V!ihaloglu Ali-bei şi pe fratele său, Iskender-bei, şi pe Malkocioglu
Ali-bei (Baii-bei) i-a trimis (sultanul Bayezîd II, n.n.) împreună c11 oastea Ţării Româneşt!,~ă facă o incursiune în
MoldoFa. Având noroc, aceştia au trimis nemzmăraţi robi şi s-au întors c1z prăzi bogate"-".
La rândulsău, Uitfi-paşa afirmă că în anul Hegirei 891 (1486), "Mihalog!u Ali-~ei, ~·atele lui IskeJ~de1;y

Malkocioolzz Baii-bei, mez'Oând împre1mă cu oastea Ţării Româneşti, azz făcut o mc1zrs11me 111 Moldol'a. Pnn gn]a
prea înal7uhzi Alalz şi prii~ puterea făcătoare de minuni a profetulz.l~ Mohamed, reuşind să aibă nomc în câteFa
2
rânduri, s-au întors c11 o pradă fomte bogată şi cu robi nenwnăJ1i" l>.
o informa~ie aproape identică întâlnim şi în Cronicile turceşti anonime din secolul al XVI-lea. Conforn:
acestora, în anul891 "pe la începutul lui muharrem (7 ianuarie-5 februarie 1486, n.n.) paşalele "Iskender-beJ,
fratele lui Ali-bei, şi Malkocioglu Baii-bei, mergând în MoldoFa împreună CII oastea Ţării Româneşt~, ~zz făcut o.
incursiune. Prin grija lui Alalz, obţinând biminţă de două-trei ori, s-au întors czz nemzmărate prăz1 Şl czz mulţ1
robi"27 •

O prezentare mai deosebită fa~ă de a celorlal~i cronicari turci, a confruntării moldo-otomane din 1486,
ne oferă Sa'adeddin Mehmed Hodja Efendi. Acesta narează în termeni entuziaşti, cu numeroase, detalii, fără
îndoială, multe inve11tate, victoria otomană pe care o localizează însă, nu pe Siret, ci pe Prut. "In anul 891,
- relatează cronicarul turc - când marele padişah stătea la tmnul să1z din Istanbul, srzprzşii lui au aflat că
domnul MoldDlrei [... ], a depus iarăşi sfOJ1ări pentm a lua Chilia şi Akkermamzl. Atunci, acordându-i îndată lui

Malkocioglzz Baii-bei, vechi stâlp al emirilor de Rrzmelia, Filaietul Silistrei ca fmroare, i s-a încredinţat tot lui şi
paza grmziţei dinspre Moldova şi i-au dat pomncă să pustiiască şi să devasteze, crz acîngiii de Rrzmelia, acea
ţară şi să nimicească oastea ModoFei [. .. ]. Malkocioglu, potriFit înaltulrzi firman, a pomit cu Fitejii acîngii spre
Filaiet1zl Moldovei şi a început să-I de1rasteze şi să-I prade. Constnzind un pod peste apa Pnztului, Malkocioglu
[Hali-bei] a rămas acolo czz alaiul său şi czz supuşii săi, iar pe spahiii care-] însoţeau i-a trimis înainte. El s-a
fălit că dzzşmamzlmz m apărea şi n-a cercetat cu luare aminte împrejurimile. Dar iscoada drzşmamzlrzi, văzând
că Malkocioghz s-a îndepă1tat de oastea sa, a condus ceata duşmană spre locul unde se oprise Malkocioglrz.
Ceata de ghimzri, pornind în grabă cu gândzzl de a măcelări oastea islamică, a dat cu ea o luptă cnJ.ncenă.
Ceata lui Malkocioglzz, la rândul ei, scoţând din teacă sabia răzbunării şi cr1 puterea eroisnmlui punând capăt
Fieţii ghiaurilor umili, nu s-a dat înapoi nici o clipă, ci a găurit piepturile [ghimzrilor] cu împ1msătzzrile săgeţilor
ascuţite. Focul bătăliei încingându-se, mz distms de dimineaţa până seara armele cu loFitzzri putemice. De
asemenea, ascunseseră în locuri ferite nenumăraţi luptători c1z tobe şi cu steaguri. Aceştia, la rândrzll01; ieşind
din ascrwzişrzri pe la apusul soarelui, au pornit la luptă şi la măcel cu sunete de tobe, de trompete şi crz strigăte
de mgă. Atunci, duşmanii cei fricoşi şi-au pierdut puterea, iar steagurile azz căzut în mâinile lor şi, spulberândrzli-se visurile înalte, ochilor lor lumea li s-a părut neagră. De spaimă mare, nici a patra pmte din ei n-a rămas
pe loc şi, tremmfzndzz-le mâinile, nici unuln-a mai ridicat sabia. Negăsind alt mijloc de scăpare decât fuga,
ei mz părăsit câmpul de bătaie cu sufletul plin de spaimă şi s-au împrăştiat, făcându-se neFăzuţi. Dimineaţa,
când să pomească în grabă în urmărirea oştilor Îlnrinse, Malkocibei[oglrz Baii-bei], aflând de împrăştierea cetei
umilea duşmamzlui, a pomit călare pe urmele dzzşmamzhzi legii, nimicindzz-i pe cei pe care i-a putut ajunge din
urmă. Serdaml cel necurat (Ştefan cel Mare, n.n.), fugind înaintea tuturor şi parcurgând distanţe mari, a scăpat
de ghiarele distmgătoare ale luptătorilor. Acîngiii care se dzzseră după pradă s-au întors sătui de prăzi şi s-au
alăturat comandantulrzi lor"211 •
O prezentare aproape identică a evenimentelor din ma1tie 1486 întâlnim şi în cronica lui Kodja Husein 2n.
Similitudile izbitoare din cadrul prezentării sale ne determină să credem că, cel pu~in, în ceea ce priveşte
relatarea confruntării de la Şcheia, cronica lui Sa'adeddin \.1ehmed Hodja Efendi i-a servit acestnia ca sursă
principală de inspira~ie.
Informa~iile diverselor surse cu privire la evenimentele din 6 martie 1486, legate de lupta de la Şcheia,
au primit interpretări diferite din partea specialiştilor români din secolele XIX şi XX. În rându acestora s-au

- Cronici turceşti, I, p. li:i/Orudj hin Adi!.
" I!Jirfem,
JIJir!em,
"" Iilirlem,
"" JIJidem,
~;

p.

245/Llilfi-paşa.

p. 1117/Cronici anonime.
p. 32H-32!l/Sa'adeddin Mehmed Ilodja Erendi.
p. 463-404/Kodja Ilusein.
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conturat d~uă categorii de opinii: c~le care consideră bătălia de la Şcheia drept o victorie categorică a lui Ştefan
cel Mare Şl cele opuse care o consideră care văd în ea o înfrângere a domnului Moldovei. În cadrul ambelor
categorii de opinii înregistrăm însă şi o serie de nuan!ări.
Spre exemplu, A.D. Xenopol, după ce face o prezentare destul de confuză a luptelor cu turcii din anii
1485 şi 1~86, referindu-se la confruntarea de la Şcheia, el conchide sec că "în a doua expediţie, din 1486, acest

I-lromot Fllle tot cu turcii, însă este bătut şi ucis":10 •
O ~pinie ident~că exprimă şi Dimitre Onciul. "În cei doi ani următori (după 1484, n.n.), mai nă 1 ·ăliră trupe
turceJti; Ştefan le batu la Catlabuga {1485} şi la Şcheia {1486)", conchide el succin(ll.
. In ceea ce-l priveş~e pe Nicolae Iorga, acesta vede în campania otomană din 1486, întreprinsă în sprijinul
lm Petru Hronot, un raspuns al bey-lor turci de frontieră la înfrângerea de la Cătlăbuga din toamna anului
precedent. Şi din ptmctnl său de vedere, confruntarea de la Şcheia a fost tot o victorie a lui Ştefan cel Mare.
"Aceleaşi bande sprintene - scrie Iorga - Feniră până la Şcheia pe Siret, în prejma Romanului, dm; într-o
ciocnire cu Ştefan, I-lmet-I-lromotă fu prins şi i se tăie capul. Chiar domnul însuşi, căzând de pe cal, fu în
32
primejdie de moarte" • O prezentare la fel de sumară a evenimentelor din 1486, face acelaşi istoric şi în sinteza
sa consacrată istoriei lui Ştefan cel Mare. H.eferindn-se la evenimentele din primăvara anului 1486, el conchide:
,/rimă vara aduse pe Hromot, şi ca o săgeată păgânii ce-l înconjurau loFiră drept la Scheia, lângă Roman [. .. ].
In lupta de la Scheia, dată la 6 mmtie 1486, Hromot fu prins; el aFu soarta lui Petm Aran, tăierea gâtului prin
călău "33 •

Pentm Constantin C. Giurescu, expedi!ia otomană din 1486 a fost întreprinsă de turci spre a împiedica
un atac moldovean asupra Chiliei şi a Cetă!ii Albe. În acest scop, "sultanul trimise llll cmp de oaste, comandat
de Bali-beg şi având cz1 el şi pe llll pretendent, anume Petru Hmnot sau Hroet. să năvălească în MoldoJTa şi să
cuprindă Suceava. Ştefan le ieşi înainte la Şcileia, în judeţul Roman, şi în ziua de 6 mmtie, după o luptă aprigă,
în care domnul era să piardă nu numai biruinţa, dar chiar şi viaţa- căzuse de pe cal şi a fost scăpat de boieml
Purice-, a izbutit să-i respingă, prinzând şi pe Hronot, care a plătit, bineînţeles, Cll capul, îndrăzneala sa"34 •

Opinii asemănătoare au exprimat şi unii specialişti mai apropia li de zilele noastre. Astfel, în monografia sa,
Ştefan cel Mare, istoricul Manole Neagoe prezintă la fel de succint evenimentele din martie 1486: "La începutul
hzi mmtie, - sus line el- Baii beg pătrunde din nou pe Falea Siretului czz gândul să pună domn pe Hmnoadă.
Ştefan cel Mare i-a întâmpinat pe turci la Scheia, lângă Roman, unde s-a dat lupta la 6 mmtie 1486. Turcii au
fost înfrânţi, Hmnoadă a căzut în mâinile moldoFenilor şi i s-a tăiat capul din ponznca lui Ştefan cel Mare"35 •
La rândul său, Al. Gh. Savu adoptă o opinie asemănătoare. "La cumpăna dintre iarnă şi primăvară, sus!ine el- când UI'Gl'eori adversarii se deranjau unii pe alţii, o nouă oştire otomană, în fnznte czz Iskender-bei şi

A1alkocioglzz Baii-bei, a intrat în MoldoFa şi, urmând valea Siretzzlui, s-a îndreptat în iureş spre Suceava, pentru
a mai încerca o dată să instaleze pe tmn pe Hmet. Ştefan cel Mare le-a ieşit înainte la Scheia {25 de km nord de
Roman), czz o pmte din oastea de czuteni, în ziua de 6 mmtie 1486. Lupta a fost grea iar l'oieFodul, căzut de pe
cal, şi-a riscat viaţa în învălmăşală [. . .}. În cele din urmă, otomanii au fost înfrânţi; capturat- se pare printr-o
stratagemă-, pretendentul a fost decapitat":JG.
În sfârşit, istoricul militar Ion Cupşa, în monografia sa Ştefan cel Mare, după ce imaginează o desfăşurare
a bătăliei de la Şcheia, ce nu poate fi reconstituită în această formă după nici o sursă internă sau externă,
conchide apoteotic: "Cotropitorii otomani au fost înfnînţi. Mulţi dintre ei azz căzut în luptă, alţii az1 fost capturaJi
şi

mzmai gmpuri izolate azz scăpat, căutândzz-şi salFama în fugă. Piintre prinşi se afla şi Hronoda, omul adus
de turci pentru a fi pus în domnia Moldo1·ei; el a plătit cu capul josnicul act de pactizare Cll duşmanii de
momte ai jVfoldoFei":17 • Într-o lucrare de istorie militară realizată circa un deceniu mai târziu, acesta reia ideea
"" A.JJ. Xnnopol, JsloriG romfinilor din Dm:ia Tmiană, voi. II: JJc h: întcmcicma Tărilor Hom{mc ptwă In moarlcalui Pulru
1/aruş, 154U, Bucun!§li, Hlll!i, p. :n 7.
11
Il Onciul, Din istorial/om{miui, Bucun!şli, l!ll:l, p. 55.
1
'
N. Iorga, Istoria romiînilor, voi. IV: Cal'!dnrii, Bucuwşli, 1D37, p. 217.
"" Idnm, Istoria lui Şlofnn r:c:l Mare, p. 181.
"' C.C. Giumscu, Istoriu rom{milor, voi. Il: JJe la :\1ircca cel Jlălri!n şi Alexandru eul Jlun p{mă la Mihni Viteazul, Jlucurcşli,
2000, p. 57; Cf. C.C. Giurescu, D.C. Ciurescu. lslorin rom{wilor. voi. 2: De la mijlocul 6'er:olului al XIV-lnn pcînă la
încnputul snr:olului al X\!11-lnn, Bucurnşli, 1!l71i, p. 170.
"' M. Nnagm!, Ştnfan cel Mnm, Bucumşli, 1970, p. 19!l.
m Al. Gh. Savu, Ofl. cit., p. 175-176.
" 1. Cupşa, Ştefan r:d Mare, Bucureşti, 1974, p. 111-112.
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exprimată în monografia sa, chiar dacă face acest lucru în termeni mult mai rezerva1i: "La începutul anului
1486 0 putemică armată de invazie otomană a pătruns din nou in MoldoFa pentn1 a instala pe scawml domnesc
pe acelaşi pretendent Hmiet (Hronoda). Gruparea duşmană a fost însă zdrobită de oastea lui Ştefan cel Mare la
Sclwia (25 km nord de Roman) în ziua de 6 mmtie"a 8 •
Aşa cum am mai arătat, nu to~i specialiştii români care s-au ocupat de acestă problemă consideră bătălia
de la Şcheia ca o victorie a lui Ştefan cel Mare. În opozi~ie cu opiniile exprimate mai sus, al~i istorici consideră
că bătălia de la Scheia s-a încheiat cu înfrângerea domnului Moldovei.
Spre exem~lu, BarbuT. Câmpina sus~ine că la Şcheia "domnul suferi cea de-a doua înftrlngere din tot şiml

Jung şi glorios de 36 bătălii ale întregii lui cariere militare. Este drept că el a scăpat totuşi ca prin minune, izbutind
să-şi menţină măcar tromzrm. Cauza principală a înfrângerii de la Şcheia este identificată de B.T. Câmpina în
opozi~ia boierimii, înclinată spre colaborarea cu turcii, ostilă politicii antiotomane a domnului. Ducându-şi mai
departe ra~ionamentul, el vede în raporturile conflictuale dintre domn şi boierime determinarea fundamentală
care i-a impus lui Ştefan încheierea păcii cu turcii, imediat după aceste evenimente (1486) , precum şi cotitura
produsă în orientarea sa politică. Ca urmare, el formulează concluzia că "mişcarea politică în care se reunise
clasa stăpânitoare a Moldo1'ei reprezintă anwne singura explicaţie plauzibilă a păcii pe care Ştefan cel Mare
a socotit necesar să o încheie czz turcii (fie şi vremelnic), imediat după evenimentele relatate mai sus. La fel se
41
explică şi alte renunţări ale dommzlui, tinând de 1111 tărâm încă şi mai impo1tant al vechilor sale convingeri" •
Înfrângerea lui Ştefan cel Mare la Şcheia, la 6 martie 1486, este sus~inută şi de istoricul Alexandru V.
Boldur. Acesta admite, fără re~inere, o derulare a evenimentelor conform prezentării lor de către Cronica moldo40

germană42.

Şerban Papacostea, la rândul său, într-un studiu publicat în anul 1982 şi republicat, succesiv în ultimii

anii, sus~ine că în "primăvara următoare (1486, n.n.), pretendentii] Hroiot şi-a mai încercat o dată norocul cu

ajutam] turcesc saz1 -potrivit unora dintre izvoare- unguresc, ceea ce llll e imposibil, dată fiind violenta reacţiei,
public manifestată, a regelui Ungariei la primirea ştirii închinării de la Colomeea; la Şcheia, pe Siret, adversaml
lui Ştefan câştigă lupta, pentm a se lăsa prins apoi într-o cursă. Odată cu decapitarea lui Hroiot, Ştefan a
eliminat încă 1111 instmment al politicii adFersarilor săi"4 :J.
O opinie identică a adoptat recent şi istoricul Ion Toderaşcu. "În primăvara următoare, - sus~ine el
- pretendentzzl Hroiot şi-a mai încercat o dată norocul CII ajutor turcesc (sau zmguresc după unele izvoare,
fapt deloc imposibil, dată fiind violenja reacţiei, public manifestate, a regelui Ungariei la primirea ştirii despre
închinarea de la Colomeea); la Şcheia (sau Bulgari), pe Siret, adversaml lz1i Ştefan câştigă lupta (6 mmtie
1486}, pentm a se lăsa apoi prins într-o cursă şi decapitat. Ştefan înlătura, astfel, încă zw instmment al politicii
adFersarilor săi'>4 4 . O simplă lecturare a textului ne permite constatarea că adeziunea lui I. Toderaşcu la opinia
lui Ş. Papacostea este alât de profundă încât nu numai că şi-o însuşeşte dar îşi atribuie sieşi şi textul acestuia
pe care îl preia aproape ad littemm, aplicându-i minime cozmetizări de formă.
Într-un studiu de dală recentă, istoricul Ştefan S. Gorovei consideră că Cronica moldo-gennană "arată, cu
toată

în acea zi de luni, 6 martie 1486, Ştefan a fost învins de pretendentul Petm (poreclit Hroiot,
adică slăbănogul saz1 şchiopzzl), care, în pmtea a doua a relatării, are deja titlul de voie1rod! Este limpede că,
fără credinta, devotamentul, prezenţa de spirit şi ingeniozitatea celor doi boieri- Purice şi Pântece, amândoi
identificabili între personajele I'l'emii- Ştefan cel Mare şi-ar fi încheiat atunci, acolo, şi domnia şi viaţa"45 •
claritatea,

că

ldl!lll. în hloria militară o poporului rom{zn, voi. Il, Bucureşti, 19BG, p. 341.
'" B.T. Cf1mpina, op. c:il., p. !J5-!JO. După părerea noastră, logic este ca înfr.îngeroa de la Şcheia să fie considlmltă ca a treia
~uferită de Ştefan cel Mare, după cele de la Chilia (1402) şi Hirâul Alb (Valea Albă)-}{ăzboieni (1470).
"' Incheierea păcii moldo-otomane în 14BG este documentată în o scrie de cronici turceşti din secolele XV-XVII, caro o
datează în anul B!ll sau B!l2 după era musulmană: Cronici lurcoşli, l, p. 1:17/Mmlakib-i sultan llayezid-han, p. 1B7/
Cronici anonime, p. n!J/Sa'adeddin Mehmml Iiodja Efendi. Pentru disculiile asupra acestei probleme, vezi: Şl. S.
Corovei. Pcu:ua moldo-otomană din 14lUi. ()!J.~ervaţii pe marginea unor texlu, în I/ol'ib'la do I.~torio, :15, 1!1112, 7, p. B07B21; Ş. Papacostl!a, op. cit., p. HiB-lli!l.
" B.T. Cfimpina. op. cit.. p. !JG.
" Al. V. Jloldur, op. cit., p. 227-22!l.
'' Ş. Papacostea, op. cil., p. Hill.
44
1. lilderaşcu, în/m:. cit., p. :JB!I.
4
·, Şl. S. Gorovei, Go.5la Dui pur Stuphanum voiui'Odam, p. 405.
m
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. În sfâ~şit, în cadrul acestei categorii de opinii. o retinem pe cea, oarecum mai nuantată, a istoricului
Nicolae Gngoraş. Acesta, deşi consideră că real tarea Cronicii moldo-germane "este conf11 ză ", identifică. totusi.
pe baza sa, două faze ale bătăliei de la Şcheia: o primă ciocnire în care oastea lui Ştefan a fost înfrântă domn~ll
însuşi fiind în situa1ia de a-şi pierde via1a; o a doua ciocnire în care revenirea acestuia si a oastei s~le i-ar fi
permis să ob1ină victoria finală 4 1i.
,

!nf~gere mililară - victorie politică. În fata acestor informa1ii şi opinii contradictorii exprimate. atât
de difentele sursele medievale, cât şi de numeroşi specialişti, ne punem întrebarea firească: a fost bătălia de
la Ş.cl~eia,_ din~ marti~ 1486, o ~ictorie sau o înfrângere a lui Ştefan cel Mare? Pentru a da un răspuns, pe cât
posib~l, cat .m~I apropiat ~e reahta.te acestei întrebări, este absolut necesar să recurgem la o analiză, chiar şi
!lnmai succmta a surselor mterne ŞI externe de care dispunem şi pe care le-am prezentat în paginile anterioare.
In al doilea rând, suntem de părere că un răspuns dat acestei întrebări nu este nici veridic şi nici complet
dacă bătălia de la Şcheia nu este analizată, atât din punct de vedere militar, cât şi prin prisma rezultatului său
politic, aspecte ce nu pot fi separate unul de celălalt.
În ceea ce priveşte sursele interne, constatăm că acestea, cn exceptia Cronicii moldo-germane, cu varianetele
sale, sunt foarte re~nute în informa~i, ele neînregistrând decât data şi locul bătăliei, eventual pericolul prin care
a trecut Ştefan şi eliminarea lui Petru Hronot. De ce această retinere a surselor interne? Ce anume a impus-o?
După părerea noastră, din modul de prezentare a evenimentelor din nmtie 1486 de către majoritatea
surselor interne transpare cu toată claritatea o încercare a acestora de a ascunde, de a evita să relateze ceva. Ce
anume nu credem că este cazul să mai insistăm: o derulare defavorabilă lui Ştefan cel Mare a evenimentelor
militare din acea zi de 6 martie, aşa cum apar ele prezentate explicit în Cronica moldo-germană. Această
atitudine a cronicilor moldoveneşti din secolele XV-XVI este explicabilă prin însăşi caracterul lor. Cronici de
curte, redactate din dispozi1ia domnului, acestea aveau menirea şi obligaVa, totodată, de a glorifica domnia lui
Ştefan cel Mare. Ca urmare, autorii lor anonimi au căutat să minimalizeze, prin omisiune, evenimente de tipul
celor din 6 martie 1486, deosebit de grave şi, mai ales, nefavorabile domnului şi imaginii sale.
În ceea ce priveşte atitudinea lucrărilor cronicarilor moldoveni din secolele XVII-XVIII, care adoptă o
atitudine similară, considerăm că acest fapt se explică, foarte probabil, prin dependenta autorilor lor de sursele
folosite. Care au fost aceste surse nu este gren de precizat: în primul rând, chiar cronicile de curte din secolele
XV-XVI 47 •
Excep1ia o face, aşa cum am arătat, Cronica moldo-germană, care afirmă foarte clar faptul că la Şcheia,
"a bătut Petm Hronoda pe Ştefan voievod şi a câştigat lupta•>4R. Mai mult, analizând informa1iile transmise de
cronică, constatăm că dacă la începutul relatării evenimentelor legate de bătălia de la Şcheia, pretendentul este
numit simplu Petm Hronoda, la sfârşitul acesteia, el este numit, fie "Petm Foievod", fie "Hronoda Petm vodă"
sau "Petm vodă"49 . Acest lucru reprezintă nu numai o altă confirmare a victoriei oştilor pretendentulni, ci şi
a faptului, subliniat, de altfel, şi de istoricul Şt. S. Gorovei, că "Hroiot j11sese deja aclamat de ai săi ca domn,
devenind Petm voievod"" 0 • Sitna1ia a fost salvată, aşa cum arată cronica, de curajul şi ingeniozitatea celor doi
boieri - Purice şi ffintece - îndeosebi a ultimului care, printr-o stratagemă, pe cât de riscantă, pe tot atât de
eficientă, pusă la cale împreună cu domnul, a reuşit să-l suprime pe Petru Hronot, întorcând, astfel, rezultatul
defavorabil al confruntării militare în favoarea lui Ştefan.
Victoria otomană de la Şcheia este confirmată şi de numeroase cronici turceşti din secolele XV-XVI. Oricât
de critic am analiza aceste surse, dincolo de subiectivismullor şi de exagerările evidente din ele, menite să
glorifice armatele otomane, pe sultan şi pe ofi1erii săi, trebuie să admitem ca fapt indubitabil că şi în aceste
izvoare, înfrângerea lui Ştefan cel Mare apare ca ceită.
Moldovn lui Şlefnn cd Mure, laşi, 1DH2, p. 2111
S. C:orovei, Gestu /Jui per Stephunum I'OiOI'Odum, p. 405, unde sus~ine că: "Gri~om l!rm:hu pure .~ă fi (II'Ul la
îndemcînă o sursă .mplimenlură, de l'reme w m/uu~ă ştirilor luute din vechile cronici precizuruu: <iÎn.~ă cu mure primejdiu
lui Ştefan vodă, că s-au pornit cu cuiul jos, puţin de n-au încăput în mâinile vrăjmaşului său»". Considnrăm ca ahsolul
nnfundamnnlală afirmaţia lui Şl. S Corovei, înlrucfll. pan:urgcrea lcxlullui C:r. Urechn arală că nimic din consr~mnarea
cronicarului moldovean nu se abate de la spiritul şi lilr~ra cronicilor din secolele XV-XVI, care să juslilice o asemenea
concluzie.
4
" Cronir:ile slnvo-românu, p. 3G.
4
" Ibidem; I.C. Chiţimia, op. cit., p. 50, Gll.
''" Şl. S. Gorovni, Gusta Dei per Stephanum voimrodum, p. 40H.
41

;

47

N.

cr.
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Spre deosebire de toale sursele interne, cronicile oloman.e, atât c~l~ contem~orane, câ~ ~i c.ele tardive, .nu
men ionează prezen1a pretendentnlni Petru Hronot în rândunle lor, mcr ~n oc~zr~ c:mpa~r~r dm 1485, care:

1

atins Suceava, nici cu prilejul celei din 1486. Majoritatea acestor cronican sns1m msa ~artrcr~area ~a .cele d~n~
expedWi împotriva lui Ştefan cel Ylare a unor c~n~in.gente de ~~~aşi mn~t~n/; precum ŞI a uner grupan de boren
ostili domnului, adep~i ai supuneri fa~ă de turcr şr ar colaboram cu aceşlra ·
. •
•
_ _
Să fi fost Petru Hronot conducătorul unei grupări boiereşti din Moldova, refngwte m Ţara Romaneasca? Sa
fi participat acesta împreună cu sns1inătorii săi, cărora li s-au raliat şi al1i opozan1i interni ai lui Ştefan cel Mare
la expedi1iile turceşti din 1485 şi 1486 împotriva Moldovei? Un răspuns cert dat acestor pro~lem: este gren d~
formulat la nivelul actual al cercetării. Cu titlu de ipoteză, considerăm însă că o asemenea srtua1re nu poate fr
deloc exclusă din calcul, date fiind rela1iile tensionate dintre Ştefan cel Mare şi domnul Ţării Româneşti, Vlad
Călugărul (1482-1495). Dimpotrivă, credem că este chiar foarte posibil ca pe acest fond ~o~itic te~sio?at d~nt:e
Ştefan cel Mare şi Vlad Călugărul, ultimul să fi acordat azil şi protec1ie unor exponen1r ar claser borereştr dm
Moldova, ostili domnului 1ării şi politicii sale.
în ceea ce priveşte însă o a dona confruntare între oastea lui Ştefan cel Mare şi cea otomană, în aceeaşi
zi de 6 martie 1486 şi tot la Şcheia, considerăm că ea nu a mai avut loc. Eliminarea lui Petru Hronot de către
Ştefan, prin stratagema arătată de Cronica moldo-gennami, i-a privat pe turci de principalul lor pion politic
în interesul căruia întreprinseseră însăşi expedi1ia militară. Pe de altă parte, aceeaşi cronică ne informează că
după salvarea sa de către boiernl Purice, Ştefan "şi-a adunat oastea lui" 52 , ceea ce ne permite concluzia că,
înfrângerea suferită de acesta nu a fost una decisivă, astfel că oastea domnului Moldovei s-a repliat în ordine,
şi, foarte probabil, s-a şi întărit cu noi contingente, sosite ulterior pe câmpnl de bătălie, refăcându-şi sau chiar
sporindu-şi capacitatea de luptă. Ca urmare, considerăm că, foarte posibil, for~ele otomane, care-şi atinseseră
doar parlial obiectivul propus, - devastarea teritoriul Moldovei şi aplicarea unei serioase lovituri lui Ştefan,
- dar care, odată cu dispari1ia lui Petru Hronot, erau în imposibilitatea de a determina o răsturnare politică
în Moldova în favoarea Imperiului Otoman, se vor fi repliat spre raialele turceşti din sudul Moldovei, Chilia
şi Cetatea Albă, fără a mai angaja vreo confruntare cu ostea lui Ştefan. La rândul său, domnul Moldovei,
care supravie1uise miraculos confruntării şi, deşi învins, reuşise să-şi păstreze tronul, dar se confrunta cu o
puternică şi periculoasă opozi~ie a unei păr1i a boierimii, credem că a evitat şi el o nouă angajare cu forlele
otomane, cărora birnin1a oblinntă le crease un ascendent asupra oştilor sale, al cărui rezultat final era gren
de anticipat. În aceste condi1ii. după părerea nostră, beligeran1ii ajungeau practic la acceptarea unei silua1ii
apărute ipso facto, consim1ită tacit de ambele păr1i: turcii, biruitori din punct de vedere militw; se repliau czz

prada luată, nestingheri1i de fOJ1ele moldoYe11e; Ştefan, deşi învins pe câmpzzl de luptă,
politic prin eliminarea adversamlui său, păstrându-şi domnia şi !am.

îşi

asigura însă succesul

Pe fondul unei asemenea derulări a evenimentelor, este absolut plauzibil faptul ca fiecare dintre beligeran1i
să-şi fi atribuit sieşi succesul militar şi să-şi fi proclamat victoria. În realitate însă, analizată sub toate aspectele
şi, mai ales, prin prisma tuturor consecin1ele sale, credem că, per ansamblu, confruntarea moldo-otomană
de la Şcheia din 6 martie 1486, s-a încheiat, folosind un termen din şah, cu o remiză: turcii au îmegistrat llll
succes militar; Ştefan cel Mare a oWmzt un succes politic, conservându-se astfel statu-quo-ul politic şi teritorial
existent. Intoducând în ecua1ia problemei şi campania otomană din 1485, întreprinsă în sprijinul aceluiaşi
Petru Hronot, credem că putem afirma că la Şcheia, t11rcii au câştigat o bătălie, iar Ştefan a câştigat un război
obţinând, în final, victoria.
Totodată, înfrângerea de la Şcheia a reprezentat doar ultima manifestare a unui şir de evenimente grave
pentru Ştefan cel Mare, derulate între 1484 şi 1486, între care re1inem pierderea Chiliei şi Cetă1ii Albe (1484),
devastarea Moldovei până la Suceava (1485) şi constituirea unei faqiuni boiereşti filoturceşti (1485-1486). În
fala acestei situa1ii, domnul Moldovei s-a văzut silit să opteze pentru încheierea păcii cu Imperiul Otoman care,
după 1484. se înstăpânise solid în sudul Moldovei, de unde, aşa cum au arătat-o devastatoarele expedilii din
anii 1485 şi 1486, oştile sale puteau lovi, oricând şi oriunde, teritoriul1ării. Fără îndoială, atât în încheierea
păcii cu turcii din 1486, cât şi în schimbarea orientării politice a domnului Moldovei, înfrângerea de la Şcheia
a jucat un rol decisiv.
,,, Cronici tun:uşti, I, p. ll:i/Orudj hin Adi!; p. 245/l.iil/1-paşa; p. 1H7 /Cronici anonime.
''' Cronicile slc!l'o-romcîne, p. :IG; I.C. Chitim ia, op. cit., p. 50. G!l.
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În concluzie, confruntarea militară de la Şcheia din G martie 1486, dintre Ştefan cel Mare, domnul
Moldovei, şi pretendentul Petru Hronot, sus!inut de turci şi de o faqhme boierească, adeptă a colaborării cu
aceştia. Bătălia s-a încheiat cu victoria militară a pretendentului şi a sns!inătorilor săi, fiind pe punctul de a
pune capăt nu numai domniei, ci şi \'ie!ii marelui domn. Ştefan, care supravie1nise miraculos înfrângerii, fiind
salvat de un boier, Purice, va reuşi însă, printr-o stratagemă curajoasă, pusă în aplicare de un alt credincios,
boiernl Thntece, să îl elimine fizic pe pretendentul victorios, şi să întoarcă, în favoarea sa, rezultatul politic al
confruntării,

Şcheia (Le 6 Mars 1486)- un echec militaire, mais un succes politique.

Quelques considerations conformement aquelques sources moldaves et turques
des XV-XVIIIe siecles

(Resume)
Ă 6 mars 1486 a Şcheia a lieu lutte entre Etienne le Grand, le prince de la Moldavie et le pretendent Pierre
Hronot, soutenu par les Turcs et par une faction boi:arde, adepte de la collaboration avec ceux-ci. La lutte de
Şcheia, la demiere grande conf:rontation de la serie des luttes avec les Turcs, s'est achevee avec la victoire
militaire du pretendent et de ses souteneurs. Etienne, qui avait survaicu par miracle ala defait, soyant sauve
par un boi:ard, Purice (La Puce), va reussir quand-meme, par un stratageme courageux, mis en pratique par un
autre fidele, le boi:ard Thntece (Le Venire), eliminer physiquement le pretendent victorieux, et ainsi il va tourner
asa faveur le resultat politique de la confrontation.
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Aspecte ale sensibilităţii baroce în discursul elitei româneşti
a secolului al XVIII-lea.
Studiu de caz: Miron Costin
Peire DIN

Înfrângerea armatei otomane în bătălia de la Kahlenberg de către trupele habsburgice şi poloneze şi eşecul
asedinlui Vienei în 1683, a reprezentat un eveniment fundamental în istoria rela!iilor interna !ionale ale Europei
Centrale şi de Sud-Est. Marii viziri din familia Koprulii au încercat să stopeze dificultă!ile economice şi politice
ale Imperiului Otoman făcând apel la sohi!ia militară. Insuccesul militar al armatei conduse de Kara-Mustafa
a fost înso!it de un regres major al domina!iei otomane la Dunărea de Mijloc. Victoria trupelor habsburgice
s-a materializat prin cucerirea paşalâcului Buda în 1686 şi victoriile de la Mohacs (1687) şi Zenta ( 1697).
Expedi!iile lui Jan Sobieski, regele Poloniei în Moldova, între anii 1686 şi 1691, campania militară a lui Petru
cel Mare în Moldova în anul 1711 şi soldată cu înfrângerea armatei rusa-moldovene în fa!a celei otomane,
instaurarea hegemoniei habsburgice în Transilvania, consfiin!ită prin tratatul de la Karlowitz (1699) au fost tot
atâ!ia factori care an infinen!at sensibilitatea liderilor politici şi culturali români.
În reconstituirea sensibilită!ii şi mentalită!ii colective a secolului al XVIII-lea se impune să precizăm natura
juridică a rela!iilor Ţărilor Române cu Imperiul Otoman. Statele româneşti îşi păstreză statutul de vasalitate
fa!ă de snltan, prin păstrarea institn!iilor, frontierelor şi a religiei creştine, fiind interzisă stabilirea turcilor pe
teritoriul lor. Păstrarea domniei de rit creştin , după alegerea prealabilă a candidatului de către !ară, din sânul
unei familii autohtone, cu dreptul la tron şi confirmarea lui de către padişah.; conservarea deplină a dreptmilor
şi libertă!ilor !ării, a legilor şi credin!ei în termeni moderni; autognvernarea şi autoadministrarea fără nici un
amestec otoman 12 • În schimbul acestei suzeranită!i protectoare, funqională până în jurul anilor 1540-1545,
statele româneşti se angajau să recunoască autoritatea sultanului şi să plătească cu regularitate haraciul.
Modificările în regimul politic al Ţărilor Române în secolul al XVIII-lea se materializează şi în con!inutul
raporturilor tmco-române. Instaurarea lui Suleyman Kanunî (1520-1566) pc tronul imperiului marchează
succesul expansiunii otomane spre Europa Centrală prin ocuparea Belgradului, cheia defensivei creştine
(1521), zdrobirea armatei maghiare la Mohacs (1526), primul asediu al Vienei (1529) şi organizarea paşalâcului
de la Buda (1541). Pentru consolidarea hegemoniei otomane în noile teritorii cucerite, sultanul a instituit
o suzeranitate restrictivă în Ţările Române. Ea se caracterizează prin limitarea ini!iativei domnilor români
în politica externă, transformarea unor teritorii româneşti în raiale pentru un control mai riguros asupra
institu!iei domniei şi creşterea obliga!iilor economica-financiare. Ca urmare a sporirii dependen!ei fa!ă de
Imperiul Otoman în Ţările Române se instaurează monopolul economic otoman, concretizat în general prin
interzicerea exporturilor' în alte regiuni şi obliga~ia aprovizionării Constantinopolului la preturile stabilite
de Poartă. Instamarea suzeranită!ii restrictive a generat sentimentul de acută insecuritate ce planează asupra
societătii româneşti de la domn şi elitele politice la cele mai diverse structuri sociale.
Creşterea explozivă a obliga!iilor economice fa!ă de Imperiul Otoman a determinat ridicarea clasei politice
la lupta antiotomauă în timpul domniei lui Mihai Viteazul. După momentul Mihai Viteazul, Imperiul Otoman
a reinstamat suzeranitatea restrictivă în secolul al XVII-lea, dar autoritatea sa era mai mult nominală. El nu a
1

](Jader Nicoară, Sentimentul do imwr:urilale in .wl(:ictatea romfinou.w:ă In im:ujJUlurilo timJmrilor modernu {1600-1/130},
Editura Accenl,l'resa llniversilnră Clujeană, 2002, pag. 15!!.
l'vlihai Maxim, Ţările~ llom{me şi Înulta Pc)(lr/ă, wdrul juridic al relaţiilor romrîno-olomnne în m11l mediu, Editura
Enciclopedică, Bucureşli 1D!l:l. pag. 24:i.

Revista BistriJei, XX, 2006, pp. 199-202
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fost capabil să asigure securitatea Ţărilor Române şi a invocat în repetate rânduri sprijinul domnilor români în
rezolvarea diferendelor cu Imperiul Romana-German şi Polonia~.
P~strarea statutului de autonomie de-a lungul secolul ni al XVII-lea a fost înso~it de unele pierderi teritoriale.
Imperml Otoman a anexat cetă~ile Lngoj, Caransebeş şi Ineu paşalâcului de Timişoara în 1658. iar comitatul
B~~r împre;mă cu cetatea Oradea au alcătuit paşalâcul de la Oradea în 1660. Autoritatea otomanilor asupra
Ţ~n!or Ro~1ane ~fost ast~el consolidată. Toate acestea vor genera în mentalitatea boierimii o stare de permanentă
cnza, tensmne ŞI efementatea existen1ei. Specialiştii denumesc această vulnerabilitate şi precaritate a condiliei
•
umane ca fiind o mentalitate barocă 4 •
Demersul meu nu are în vedere o reconfigurare a istoriei pozitiviste a acestei perioade dominată de
nesiguranta \'ie1ii, ci îşi propune să prezinte sensibilitatea boierimii inDuen1ată de coordonatele social-politice
interne şi externe.
Aşa cum am precizat, fundalul general pe care s-au profilat manifestările baroce din această perioadă l-a
reprezentat contextul dificil al spa1iului românesc. Transilvania slăbită de luptele dintre fraqiunile nobiliare
a fost ocupată de Imperiul Habsbmgic în 1687, iar Moldova şi Ţara Românească au fost tot mai aservite
Imperiulni Otoman. În schimb, secolnl al XVII-lea a reuşit să compenseze presiunea constantă a Por1ii printr-o
variată operă culturală reprezentată de Grigore Ureche, Miron Costin, Varlaam, Dosoftei, Radu Greceanu, Radu
Popescu, Udrişte Năsturel, Antim lvireanu, Anastasie Crâmca 5 •
Oamenii acestei perioade descoperă drama vie1ii, tragedia existen1ei pe care o exprimă cu dezinvoltură,
alteori cu melancolie. În cultura românească a secolului XVII-lea o pozi1ie remarcabilă o de1ine Miron Costin.
Pentru o în1elegere adecvată a acestui demers am considerat că se impnne o sumară prezentare a biografiei
umanistului moldovean. S-a născut în 1633 în familia unui boier bogat, tatăl săn Ion (Iancu) Costin, protejat al
domnului Miron Barnovski. În 1636, Iancu Costin şi primii trei băie1i ai săi, între care şi Miron, au primit din
partea Dietei poloneze, la recomandarea regelui, titlul de nobil polon cu blazonn.
Miron Cos tin îşi începe studiile la Colegiul iezuit din Bar unde îşi însuşeşte valorile an tiu ită1ii, limbile
polonă, rusă. latină şi greacă. Pre1uieşte istoria, geografia, logica şi retorica. La finalul domiei lui :'viatei Basarab,
Miron Costin se întoarce în Moldova. Umanistul moldovean urcă rapid scara ierarhiei sociale, devenind
paharnic, apoi pârcălab de Hotin, mare vornic al Ţării de Sns şi mare Vornic al Ţării de Jos 7 •

În paralel cu activitatea politică, Mirin Costin scrie poemul filozofic Fiaţa lumii, începe să redacteze
Moldovei de la Aron \!odă încoace, de unde este părăsit de Ureche, vornicul din Ţara de Jos şi
capodopera sa De neamul moldovenilor.
După asediu] Vienei (1683), Miron Costin pleacă în Polonia de teama represiunilor turceşti, unde va rămâne
până în 1686. Convingerile lui politice filopoloneze, intrigile sfetnicului grec Iordache Ruset, l-an determinat
pe domnul Moldovei, Constantin Cantemir, să ordone uciderea umanistului moldovean în decembrie 1691."
Remarcabilul om de cultură al secolnlui al XVII-lea, Miron Costin, sintetizează epoca de decaden1ă al
cărui martor este "Ce sosiră asnpra noastră cumplitele vremuri de acum de nu stăm de scrisori, ci de griji şi
de suspiciuni. Şi la acest fel de scrisoare gând slobod şi val trebuieşte. Iară noi privim cumplitele vremi şi
cumpănă mare pământului nostru şi nonă"! 1 • Textul este relevant pentru marasmul social şi politic al societă!ii
româneşti, fiind caracteristic spiritului baroc. Insecuritatea, constanta secolului al XVII-lea îşi pune amprenta
asupra sensibilită1ii clasei politice. Rela1ia dintre umanist şi crea~ia sa este una de implicare, de asumare a
destinului politic românesc. Tensiunea ce se constată în text primeşte intensită!i de factură barocă cu conota1ii
ce exprimă neliniştile, angoasele şi spaimele secolului său.
Universul baroc scoate în eviden!ă un complex de teme de largă circula1ie, cu o frecven1ă deosebită în
scrierile elitei româneşti. Tema" cumplitelor vremi", expresie a degringoladei în care fuseseră antrenate Ţările
Letopiseţul Ţării

" 11Ihsin Gem il, Uom{wii şi otumc:nii în soc:olelo XIV-XVI, Bucureşli 1!l!ll, p<Ig.nG1.
Dan Ilon!<I Mazilu, JJnroc:ul în litomtum română elin sc:c:olul al X\'II-lc:u, Edilura Minerva, llucurcşli 1!l7G. (Barocul
desmnncază un slil de vială. o slare de spiril şi o epocă specifică).
5
Vasilt! Floma, lHloriu urlc:i rom(muşli, Chişinău, Edilura IIyperion l!l!ll, pag. U4.
'; Dicţionarul gmwral allileralurii romiine, Edilura Univt:rs Enciclopt!dic, Bucureşli 2004, pag.400.
Ibidum, pag.401.
" I/Jidc:m.
" Miron Coslin, Lctopisoţul Tării Moldow:i, Editura Minerva, Bucureşti Hl7!l, pag. !l.
1
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Române revine constant în mentalitatea contemporanilor. Secolul al XVII-lea este dominat de invazii tătăreşti,
calamilă~i, abuzuri ale domnitorilor şi ale otomanilor, decăderea moravurilor. Toate acestea creează o stare
de spirit deprimantă materializată printr-un pesimism accentuat. "Cumplite vremi de acum, în care toate
primejdiile acestui pământ covârşite sunt":o.
.
.
Consecin~ă inevitabilă a acestei situa~ii este instalarea sentimentului dezagregării totale în plan soClal Şl
politic, a unui sfârşit implacabil. În contextul general al re11exiei asupra fragilită~ii condi~iei domnilor în secolul
al XVII-lea, supuşi unei presiuni constante din partea otomanilor, Miron Costin consideră domnia lui Vasile
Lupu ca o paradigmă emblematică pentru tranzi~ia dinspre o tradi~ie domnească puternică spre noile realită~i
dominate de motivul "cumplitelor vremi". "Şi cu vremile până aici istovim o parte de domnie a lui VasilieVodă, că până aici, pre cât de fericită domnia aceasta, cu atât mai cumplite vremi s-au început de atuncea, de
care au purces den scădere în scădere această 1ară până astăzi ... de la care vremi s-au început şi răul nostru,
în care până astăzi ne aflăm cu acest pământ la cumplite vremi şi Dunmezeu ştie de nu şi peste veacul nostru
trecătoare. Izvorul a tuturor răută~ilor şi pustietă~ii acestor păr1i, începutul căderii şi împu~inării Crăiei Leşeşti,
risipa şi pustiitatea cazacilor, stingerea şi iării noastre" 11 •
Limbajul documentului reliefează o nouă sensibilitate estetică, cea a barocului care este determinată de
experienla concret istorică a societăiii româneşti. Influenlele extcrnenefaste, calamită~ile naturale, epidemiile,
spectacolul egoismului generează inevitabil un sentiment de insecmitate. Angoasa unui întreg secol, al XVIIlea, este surprinsă de cea mai impmtantă personalitate culturală a momentului Miron Costin. "Crede neputin~ei
omeneşti, crede valurilor şi cumplitelor vremi, întreabă pe ce vremi am scris şi cât am scris" 12 • Această existenlă
românească în universul barocului prezintă contextul est-enropean circumscris vielii cronicarului.Este o epocă
caracterizată prin nesiguran!ă, generată de pericolul pedepsei capitale, hăriuire politică şi prizonierat.
Exege!ii fenomenului baroc au ataşat acestuia o alta frecventată temă,fOitllna labilis. Precaritatea, efemerul
şi insecuritatea epocii sunt reliefate cu deosebită rezonaniă de Miron Costin. Poemul filozofic " Via~a lumii"
are un motto extras din "Ecleziast": "vanitas, l'Gnitatwn et omnia vanitas", temă prin excelen!ă barocă ce
con~ine motivul des întâlnit, fortuna labilis. Umanistul moldovean exprimă întreaga sensibilitate a secolului
al XVII-lea: "norocul nestatornic", existen!a derulată sub ameninlarea imineutului sfârşit, soarta alunecoasă,
fTagilitatea fiin~ei umane, etc. Existenla individului este comparată cu o a!ă snblire care se poate destrăma
oricând şi acestui implacabil sfârşit îi sunt supuse toate personalită!ile lumii. Această imagine este prezentată
la începutul poemului "Via!a lumii":
"A lumii cânt cu jale cumplită via!a,
Cu griji şi primejdii, cum iaşte şi a!a
Prea subiire şi-n scurtă vreme trecătoare."n
În contextul mai larg al medita!iei asupra condi!iei umane autorul lansează imaginea iluzorie a vielii
inexorabile a timpului.
"Trec zile ca umbra, ca umbra de vară
Cele ce trec nu mai vin, nici se-ntorc iară
Trece veacul desfrâului, trec anii cu roata,
Fug vremile ca umbra şi nici o poartă
A le opri nu poate. Trec toate prăvălite
Lucrurile lumii şi mai mult cumplite
Şi ca apa în scursul său cum nu se opreşte,
Aşa cursul lumii nu se conteneşte,
Fum şi umbră sunt toate, visuri şi părere.
Ce nu petrece lumea şi-n ce nu-i cădere ?

pământeşti asociată derulării

10

11

12
J:J

Miron Coslin, Opem, Letopiseţul Ţării Moldcwei de la Aron Vodă Înmnce, Cronicn polonă, Poema Jmlonă, JJe nenmul
moldovenilor, ediţin critică cu un studiu inlroducliv, nole, comentarii, varianlc!, indice şi glosar de P.Pl'anailescu,
Bucureşti 10511. pag. 1:12.
Miron Coslin, op. cit. ediţie îngrijită de l~l~Panailcscu, Editura Minerva, Bucureşti 1D7D, pag. 100-101.
I!Jidem, ediţie Hl58, pag. Hl5.
Dan llorca Mazilu, op.cit. pag. 227.
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Spuma mării şi nor sub cer trecător

Ce e în lume să numai aibă nume nmritor?" 14
Versurile poem ului demonstrează ideea pozitionării societă!ii moldovene într-o autentică atmosferă barocă.
Pu~~tele d~ c~nfluen!ă ale instrumentamlui sensibilită!ii baroce sunt structmate în jurul ideii că moartea se

aflam prox1m1tatea vietii şi a labilitătii destinului uman.
Existen!a se defineşte într-o asemenea perspectivă, ca un fenomen baroc, în care timpul guvernează
permanentele schimbări:
" Zice David prorocul: Viata este floare,
Nu trăieşte, ce îndată este trecătoare. "1 "
Poetul ca un martor imaginar al vremurilor apuse, are viziunea descendentei negative a lumii şi prezintă
un tablou descurajant al sfârşitului universal, cămia nu-i se poate sustrage nici o constelatie cerească creată
de Dumnezeu:
"Ceml faptu de Dumnezeu cu putere mare
Minunată zidire şi el sfârşit are.
Şi voi, lumini de aur, soarele şi luna,
Întuneca-veti lumini, veti de jos cununa.
Voi, stele iscusite, cerului podoabe,
Vă aşteaptă groaznică trâmbite şi tobe" 16
Altă temă

a spiritului baroc reflectată de Miron Costin este" roata norocului".
"Vremea lumii sotie şi norocul alta,
El a sui, el a surpa, iarăşi gata.
Norocului zicem noi ce-s lucruri pre voie
Sau primejdii, când ne vin sau câte o nevoie
Norocului i-au pus nume cei bătrâni din lume
Elu-i cela ce pe mul!i cu amor să afume.
El suie, el coboară, el via1a rumpe,
Cu sotiia sa vremea, toate le surpe" 17

Ideea " norocului schimbător" asupra căruia meditează Miron Costin exprimă incapacitatea omului de a
percepe şi gestiona pozitiv cursul existen!ei, fapt ce creează un acut sentiment de insecuritate a vie!ii. În acest
cadru, singma realitate implacabilă este moa1tea care nu face discernământ între bogati şi săraci, împăra1i şi
oameni comuni.
"Moartea, vrăjmaşă, într-un chip calcă toată casa,
Domneşti şi-mpărăteşti, pre nimeni nu lasă
Pre boga!i şi săraci, cu frumoşi şi tare,
O, vrăjmaşă, prieten ea pe nimeni n-are" 18
Fiind la finalul studiului se impun câteva concluzii. Pe fundalul atmosferei de decadentă a moravmilor, a
abuzmilor domnilor, de invazii tătărăşti, războaie repetate pentru controlul Moldovei, sentimentul insecmitătii
a lăsat urme profunde în sensibilitatea contemporanilor. Consecinta acestei stări de spirit este instalarea
progresivă a sentimentului precaritătii şi efemerită!ii existentei umane, a" norocului nestatornic", surprinse în
special la nivelul elitei moldovene.

" Ibidnm,
Iln'dnm,
16
Ibidem.
17
JIJidnm,
'" I!Jidc~m.
15

pag. 2:17.
pag. 23fl.
pag. 239.
pag. 229.
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Un boier luminat călător prin Europa
Petre DIN

La începutul secolului al XIX-lea un segment important al boierilor români an posibilitatea să călătorească
în spa!iul enropean . Unul dintre aceştia, Dinicu Golescu, devine un prototip al spiritului lucid, pertinent
prin consemnarea impresiilor de călătorie despre realită!ile social-politice, economice şi culturale întâlnite în
periplul său european. "Însemnare a călătoriei mele, a lui Constantin Radovici din Goleşti", tipărită la Buda în
anul182G, cuprinde opiniile autornlui din călătoriile întreprinse între anii 1824-1826 în Transilvania, Ungaria,
Austria, Italia şi Elve!ia. Excep!ionala însemnătate a lucrării rezidă în conştientizarea acută a înapoierii
institu!ionale, politice şi mentale a !ării. Acest prim jurnal de călătorie românesc eviden!iază o discrepan!ă
sensibilă între spa!iul românesc, condamnat la sărăcie şi primitivism de către o administra!ie fără scrupule şi
Europa prosperă şi civilizată 1 . Dinicu Golescunu s-a mul1umit doar să eviden!ieze contrastele dintre realilă!ile
europene şi cele româneşti, dar a formulat şi sugestii de ameliorare a condi!iei existen!iale autohtone. Aceste
preocupări il situează în orizontul deschis al culturii şi civiliza!iei româneşti către modernitate.
El s-a născut la 7 februarie 1777,fiind băiatul cel mai mic al banului Radu Golescu şi al Zoi!ei Florescu. 2
Primele studii le realizează în familie şi le va continua la Bucureşti la Academia grecească de la Sfântul Sava.
După finalizarea studiilor, Dinicu Golescu parcurge toate treptele ierarhiei sociale din !ară: ispravnic de jude!,
mare agă, hatman şi mare logofăt. Spiritul său cultivat s-a manifestat, printre altele şi prin faptul că era cunoscător
a patru limbi străine: greaca, latina, franceza şi italiana. Toate acestea îl creditează pe Dinicu Golescu ca având
o fonna!ie intelectuală enciclopedică dar şi ca un militant preocupat de îmbunătă!irea statutului existen!ial al
!ării sale.
Cariera politică debutează în 1802 când i se încredin!ează o importantă misiune secretă de către un grup de
mari boieri antiotomani. În memoriul către Napoleon se solicita sprijinul republicii franceze pentru emanciparea
!ării de sub suzeranitatea otomană. Dinicu Golescu se manifesta ca spirit protestatar fa!ă de domniile fanariote,
asociindu-se astfel revolu!iei lui Tudor Vladimirescu de la 1821. După ocuparea Bucureştiului de către armata
otomană, el se află la Braşov, împreună cu boierii români dornici de schimbări în Principate, iar în 1823, de la
Braşov, realizează o călătorie în Rusia.
Spiritul său militant şi reflexiv îl integrează cu succes pe Dinicu Golescu în sfera Secolului Luminilor.
Principala sa dolean!ă era emanciparea na!ională, politică şi economică a Principatelor Române. Aspira!iile sale
vor prinde un contur sistematic datorită celor trei călătorii efectuate în Occident între anii 1824-1826. Volumul
său este prefa!at de un cuvânt înainte intitulat "Cătră cititor", în care este prezentat obiectivul periplului său
european: "De este slobod aceluia ce umblând prin casele altora să vază şi să gândească la a sa, slobod au fost
şi mie, în toată călătoria ce să cuprinde întru această cărticică, să gândesc nu la casă, ci la patria mea, la care
cine nu gândeşte, nici face pentru dânsa orice bine, poate n-are nici casă, şi de are, o lasă. Şi de este sădită
fireşte în om pohta a avea arce lucru bun vede la altu, -şi făr de a-l hrăpi de la acela, să se silească, de nu îl
are, să-1 câştige, iar de îl are rău, să-1 prefacă în bun, - nu poate nimeni, drept judecând, să mă dojenească,
căci, în toale pasurile mele, nu am putut, după arce vedere să nu îmi întorc către dânsa ochii min1ii.":1 Textul
atestă cu claritate faptul că Dinicu Golescu este un spirit devotat cunoaşterii, că-şi propune asimilarea de la
celelalte popoare a modelului superior de civilizaFe şi de cultură, dar şi apelul la filtrarea transferului de valori
occidentale în mod critic.
1

2
3

Florin Constantiniu. O istorie sinceră fi JiOJiorului român, Editurn Univers Enciclopedic,
Dinicu c:obcu, Scrieri, Editura Minerva, Bucureşti, 1!HJO, p.15
Dinicu C:olescu, Însomnnre n călătoriei mde, Editura Minerva, Bucureşti, 1!!77, p.!l

Bucureşti,

1!HJD, p.204

Revista BistriJei, XX, 2006, pp. 203-207
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Călătorul român îşi justifică demersul scriitoricesc prin faptul că a întâlnit în periplul său european oameni
interesanli să colporteze compatriolilor săi valori pozitive utilizând tiparul: "Dar cum puteam, ochi având, să
nu văz, văzând să nu iau aminte, luând aminte, să nu aseamăn, asernănând, să nu judec binele şi să nu pohtesc
a-l face arătat compalriolilor mei'?! Şi cum puteam să nu însemnez cele văzute, dacă în toată călătoria si în
privinla lucrmilor cele mai uednice de văzut, întovărăşit de mulli oameni dintr-ale neammi, îi vedeam
toli
îndemnând şi culegând binele, ca să-1 facă cunoscut celor de un neam cu ei?!" 4
Premise ale începutului "renaşterii nationale" au apărut odată cu schimbarea de regim politic survenită în
1822: revenirea la sistemul domniilor pământene, prin Grigore Dimitrie Ghica (1822-1828) în Ţara Românească
şi Ioni!ă Sandu Sturdza(1822-1829) în Moldova. Modernizarea societă!ii româneşti, se reflectă prin ctilorirea
Şcolii de la Sfântul Sava de către Gheorghe Lazăr dar şi prin contribu!ia filosofului iluminist, Eufrosin Poteca.
Acesta propunea un program ce viza următoarele obiective: egalitatea la numirea în func!ii, libertatea tiparului,
impozitul propor!ional cu averea. Statul astfel constiluit reprezenta o republică bmgheză.
Dinicu Golescu este o paradigmă pentru colportarea spiritului iluminist în societatea românească. Deceniile
trei şi patru ale secolului al XIX-lea stmt un moment favorabil pentru afirmarea culturii româneşti moderne,
când tot mai mul!i tineri au studiat în Occident. cu dorin!a revenirii în !ară pentru accelerarea modernizării
societă!ii româneşti. "Când mulli din nobila tinerime a patrii noastre, după ce ş-au săvârşit cursul învătătmilor
în Europa cea luminată, în patrie s-au întors; prin care putem să dobândim şi multe tălmăciri de căr!i în limba
na!ională şi mijloace spre folosul luminii, podoabă şi bunelor orânduieli a patrii noastre." 5
Obiectivul lui Dinicu Golescu se află materializat în dorin!a sa ca românii să acumuleze rapid experienlele
pozitive ale celorlalte popoare din Occident şi să le introducă în spa!iul autohton, creând astfel ambian!a
favorabilă îmbunătă!irii condi!iei existenliale româneşti. "Vremea este a ne deştepta, ca nişte gazde bune care,
când ies din casele lor, adună pe seama lor şi a casnicilor lor, aşa şi noi, adunând binele, care din citiri de
căr!i bune şi folositoare, care din călătorii, care din întâlniri şi adunări cu oameni de neammi luminate, să-I
împărtăşim compatrio!ilor noştri, şi să-1 sădim în pământul nostru, spre rodire înmul!ită."n
Primul oraş vizitat de călătorul român este Braşovul, Kronstadt în limba germană, situat "aproape de
hotarele prinlipatului Valahii, şi negolul se află în mare lucrare". Referitor la civiliza!ia săsească, Dinicu
Golescu apreciază calitatea pământului, a uneltelor agricole, a habitatului şi spiritul de organizare săsesc.
"Pământul acestui judel este cel mai mult cam pietros, de aceia sunt silili a-l îngrăşa cu gunoi în to!i anii, şi
în cele mai multe păr!i a nu semăna locul de anul acesta şi la anul viitor. Dar această pagubă ce le aduce acest
pământ o împlinesc cu vrednicia lor; fiindcă această nalie săsească este foarte muncitoare, căci pe lângă munca
câmpului, care o fac la vreme şi cu multă sârguinlă şi bună chibzuire, câte lucruri sunt a le săvârşi în cur!ile
lor, cum melilatul, bătutul snopilor de grâu, orz, ovăz, şi alte asemenea lucruri, să scoală noaptea cu lumină de
le săvârşesc." 7 Este impresionat de faptul că în toate satele sunt "case de zid cu câte trei şi patru odăi, geammi
pe la ferestre, jaluzele văpsite şi într-ânsele paturi, lavili, mese, lăzi, scaune, toate văpsite, oglinzi, tablomi,
ceasornice, rânduri de aşternuturi destule şi de masă de prisos", iar locuitorii sunt "în veci îmbrăca!i curat; iar
sas cu picior gol nu să va învrednici nimeni să vază."H El mărturiseşte că via!a cultmală a acestor comunită!i
au puternice accente laice, "to!i copiii trebuie să înve!e carle, încât să poată citi şi a scrie, şi cele trebuincioase
trei socoteli: adunarea, înmul!irea şi scăderea." 0
În Făgăraş , "oraş mic, cu o cetate foarte mică", aten!ia îi este re!inută de podul de peste Olt "lucrat
cu mare meşteşug" şi că "un asemenea pod în toată stăpânirea austriecească nu am mai văzut" 10 ; la Avrig
este impresionat de grădina baronului Samuel Bruckenthal "din cele dintâi ce am văzut" prevăzut cu "foarte
frumoase scări de piatră mari" cu "apă curgătoare care curge prin multe locuri ale grădinii, din care fac şi un
frumos cataract." 11 La Sibiu, Dinicu Golescu constată ritmul intens al activită!ii comerciale, meşteşugăreşti,
dar şi casa baronului Bruckenthal ce adăposteşte o bibliotecă cu cărli valoroase şi tablouri ale unor pictori

p:

4

Ibidem, p.lO
Ibidem, p.ll
o; Ibidem
7
Dinicu Coh~scu, În.~emnare a călătoriei mde, Editura Eminnsr:u, Bucureşti, 1!!71, p.l!l-20
" Ibidem
9
Ibidem
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Ibidem, p.23
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Ibidem, p.24
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cunoscuti ai Renasterii. Cetatea Alba Iulia "deosebit de frumoasă şi vrednică de vedere", îl impresionează gra~ie
arhitectt;rii sale d~tând din timpul împăratului Carol al VI-lea.
Ajuns la Cluj, remarcă existen~a unor case frumoase şi mari precum şi case "proaste, cu un înveliş din
vechime, foarte urât, având straşina scoasă afară din ziduri peste douăsprezece palme, care lucru foarte mul~
supără fnunuse~ea oraşului.." 12 Este impresionat de influen~ele occidentale ~n _civiliza1ie st~·ăz~lor, foart~ la:~ Ş~
pardosite cu pietre rotunde. Despre aristocra1ia maghiară, notează că este de1matoarea unor :ntms~ ~ropneta11 ş~
dornică de oaspe li si neprotocolară. Prosperitatea oraşului se datorează într-o pondere cons1derab1la comenulm
cu cai. Comerciali;area acestora se realizează îndeosebi, în Austria, în Moldova şi 'fara Românească. Vizilând
Oradea Mare, el remarcă frumuse1ea celor trei biserici: catolică, cea a greco-catolicilor şi a protestan1ilor.
În periplul său european, Dinicu Golescu ajunge la Pesta "oraş al Ungarii, frumos şi vrednic .la vedere,
1
pentru mul1imea lucrurilor ce are spre învă!ătnra oamenilor podoaba oraşului şi odihna norodului."1. Remarcă
pie1ele centrale, teatrul mare cu 3000 de locuri, b~ia publică înzestrată cu canapele şi scaune îmbrăcate ~u
stofă, oglinzi mari, covoare dintre cele mai scumpe. In călătoria sa spre Austria este martor ocular, la ceremoma
de încoronare a împărătesei Austriei, solia lui Francisc al II-lea, în oraşul Pojon, la 25 septembrie 1825.
În capitala imperiului austriac, Viena, călătorul român se opreşte în muzee, biblioteci, în săli de teatru şi
de concert, în pie~e, palate, admirând valorile culturii şi civiliza~iei moderne. El este impresionat de spiritul
edilitar vienez, străzi pavate şi cură~ate zilnic, organizarea poştei şi a poli~iei, arhitectura clădirilor publice.
Enumeră 11 tipuri de spitale, 16 tipuri de şcoli, 3 tipuri de orfelinate, case de credit. Moravurile, conduita şi
austeritatea locuitorilor vie ne zi sunt generate de o legisla1ie care este aplicată corect tuturor membrilor societă1ii:
"( ... )ci numai obştească vie!uire veselă şi fericită, care să pricinuieşte din dreplele hotărâri pravilniceşti, ce nu
îş(i) iau puterea urmărilor numai către cei mici, ci şi către cei mari, şi nu numai către cei săraci, ci şi către cei
boga~i. Şi aşa, fiecare după a sa avere şi agoniseală răspunde (... )" 14 Este impresionat de sistemul de sănătate
şi de învă1ământ, domenii cu o dezvoltare extrem de dinamică, prin compara~ie cu cele româneşti aflate întrun stadiu incipient: "0! Ce mare şi neadormită îngrijire au ocârmuitorii de prin alte 1ări spre toată închipuirea
fericirilor neamnrilor omeneşti! Câte felurimi de ajutoare pentru cei scăpăta~i. şi câte iarăşi de a nu ajunge
în spurcăciune! Câte spitaluri pentru oricare treaptă de om vrednice! Câte muWmi de şcoale, prin care se
străduiesc a-ş(i) deştepta norodul, a-l aduce la adevărata cunoştin~ă, prin care poate zice că are deosebire de
un dobitoc necuvântător (... ) Căci cea dintâi învă!ătnră a tinerimii noble!ii aceasta este, iar pe la noi această
învă~ătură nu s-a pomenit adică de a auzi stăpânitorul către norodul lui, pe care trebuie să-1 vază întocmai ca pe
nişte fii ai lui( ... ) Asemenea şi stăpânitornl, pentru căci, tot norodul să străduieşte muncind spre a-i da avere şi
cinste, este dator pentru acesta să aibă către turma lui dragoste şi îngrijire spre folos, mai vârtos, fiindcă turma
lui nu este de dobitoace necuvântătoare ci cuvântătoare." 1 " Comparând aceste realităY. cu cele autohtone,
Dinicu Golescu concluzionează "învederat lucru este că noi am rămas în nrma tuturor neamurilor ... "
În periplul său enropean se dovedeşte a fi interesat să cunoască situal,ia ţăranilor austrieci şi în acest scop
face compara!ii cu cele româneşti: "În sate, casele sătenilor, adică a acelor proşti birnici (în sensul de om din
popor, supus la plata birului) sunt de zid, întocmai ca pe la noi prin oraşe casele boierilor, iar orânduielile cele
bune ale acestor sate nici că să pomenesc pe la noi în oraşe, căci acele sate au teatre, dohtori, gerahi (în sens de
chirurgi), spi!eri, şcoale, preo!i vrednici de preo!ie, şi toate săvârşite prin grija stăpânirii."Hi
El schi!ează imaginea jalnică a satelor româneşti de la sud de Carpa!i, în care strângerea dărilor se realizan
cu mijloace de coerci!ie demne de epoci barbare, iar sărăcia contribuabililor au ruinat oamenii material şi i-a
condamnat la mizerie şi înfometare. "Aceste nedrepte urmări şi nemaipomenite peste tot pământul i-au adus
pe ticăloşii locuitori între aşa stare, încât intrând cineva într-acele locuri unde să numesc sate nu va vedea
nici biserică, nici casă, nici gard împrejurul căsii, nici car, nici bou, nici vacă, nici oaie, nici pasăre, nici pătul
cu semănăturile omului pentru hrana familiei lui, şi în scurt nimică, ci numai nişte odăi în pământ, ce le zic
bordeie, unde intrând cineva nu are a vedea alt decât o gaură în pământ, încât poate încăpea cu nevasta şi cu
copii împrejmui vetrii şi un coş de nuiele scos afară din fa!a pământului şi lipit cu balegă." 17 "Impozitarea
" 1/Jidem, p.:n
Il1idem. p.:l5
11
Il1idem, p.40
'" 1/Jidem, p.(i2
'" 1/Jidum, p.50
17
1/iidom, Jl.B5
D
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e~ces,ivă ~ ma~ei_ contribuabililor a generat o sărăcie neimaginabilă în spa(iul occidental _ menlionează el
-mea~ c~uar. ŞI caldarea c~1 care ~ă-şi f~că mă.măliga nu o are fiecare, ci sunt 5-6 tovarăşi pe una."ln
D~mcu Go:escu este unpreswnat m !taha de operele de artă, mu]1imea bibliotecilor, numărul mare de

teatre m care piesele de teatru sunt jucate în limba na1ională, de monumentele arhitectonice. Această realitate
euro~eană ~i ?feră posibilitatea unei comparalii cu spa!iul românesc, în care "este un teatru în toată Ţara
Romaneasca, m oraşul Bucureşti, în scaunul ocârmuirii, ce are norod poate peste o sută de mii si de multe ori
î~tr-acest şi numai teatru abia sunt 100 de oameni'', men(ionând că "în nalionalul românesc vo;.besc în teatru
hmba nem1ească, parcă ar fi silit acest norod de a şti to1i limba nem1ească"Y1
De asemenea, boierul român evidentiază şi dificultăli generate de gestionarea unei asemenea institu1ii
caracterizată de o audien1ă redusă la nivelul sensibilită1ii popula1iei. "Şi de au zis altul că în Ţara Românească
mul1i ştiu limba nem1ească, iar nu m-<m ajutat. căci i s-au împotrivit, zicându-i că 200 de negu1ălori şi 20 de
boieri ce ştiu această limbă nu pot tinea teatru şi ceilal1i nepricepând, nu pot găsi plăcere, şi aşa na1ia nu poate
20
progresa." Pledoaria sa pentru teatru în limba română este continuată: "Şi că de ar fi vorbit în teatru în limba
nalională, după lumea ce el au văzut în Bucureşti şi 4 teatre ar fi pu1ine." 21
În a treia călătorie, cea din 1826, Dinicu Golescu străbate teritoriile din sudul Germaniei şi Elvetia.
Călătorind de la Viena spre Munchen, el notează "am văzut toate lucrurile mai deosebite". Drumurile sunt
întretinute, pădurile cnră1ate, bine îngrijite", iar în zonele "unde firea copaci nu au odrăslit, oamenii, cu
felurimi de meşteşuguri şi munci, păduri întregi au sădit." 22
Capitala Bavariei, Munchen, îl impresionează printr-o "minunată bibliotecă de căl·1i deosebite şi în toate
limbile, în număr peste 400.000 de tomuri, din care 12.000 sunt numai manuscripturi din vremea ce încă
tiparul nu să isvodisă (în sensul că nu se înfiintase), şi dintră aceste peste 6.000 sunt greceşti, dintră care 1060
sunt numai tomuri ale lui Aristotel." 23 Printre lucrările de certă valoare, călătorul român mentionează un
lexicon latin, o Biblie şi o hartă geografică tipărită la Bologna în secolul IV î.Hr., şi Iliada lui Homer. Această
prospectare continuă a lumii occidentale culturale este notabilă prin comparaUe cu mediul cultural autohton,
în care abia de curând luase fiin1ă şcoala lui Gheorghe Lazăr iar literatura română era doar un deziderat.
În Elve1ia, Dinicu Golescueste impresionat de rcla1iile interumane, solidaritatea indivizilor unei comunităti,
elemente ce concură la prosperitatea 1ării: "În toată Elve1ia, nobil şi prost nu este, ci to1i sunt fra1i compatrioti.
Pe următorii orânduitelor slujbe ale fiecăl·uia canton îl orânduiesc deputati ai fiecăl·uia sat, care sunt datori
a sluji în soroc de trei ani. Toti locuitorii sunt ostaşi, şi la vreme de trebuin1ă fiecare trebuie să slujească, iar
în vreme de pace numai pentru buna orânduială slujesc pe rând." 24 Călătorul român îşi manifestă respectul
fală de Wilhelm Tell, erou legendar, căruia i se atribuie eliberarea Elve1iei de sub domina1ia austriacă. El este
personalitatea "carele a desrobit pe acest neam şi i-au dat o aşa începere de bună cârmuire( ... ) iar într-acu mai
mari făcători de bine din lume trebuie a se număra." 2 ~
În periplul elvetian el a constatat că mulli 1ăl·ani se întruneau la birtul din localitatea Kronstat, unde citeau
ziare şi comentau cele mai importante ştiri. Cele men(ionate îl determină să facă interesante refleqii: "Atunci
m-au coprins gândurile visând că (ăranii Elve(ii vrând să ştie ce curge în lume, să strâng şi cetesc gazeturi. Şi
cel ce m-a întrebat de unde vin mi-au făcut destulă dovadă că sau au cetit gheografie, sau că de multe ori s-au
uitat pe ha1tă." 26
Însemnare a călătorii mele, primul jurnal de călătorie românesc, cuprinde un adevărat program capabil
să favorizeze dezvoltarea în variate domenii economice şi social-culturale: dezvoltarea căilor de comunica1ie
terestre şi fluviale, libmtatea comenului, încurajarea industriei ca premisă a relatiilor capitaliste, secularizarea
averilor mănăstireşti, impozitarea proporlională cu venitul, crearea de teatre în limba română, constituirea de
spitale şi crearea de institu1ii de învă1ământ superior, menite să formeze specialişti în procesul de constituire
a României moderne.
18
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~ 1 Il1idum
2
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JlJirlum,
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1/Jidem,
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Ajuns în oraşul Berna îl impresionează turnul cu ceasoruic s~tuat î~ ~oua _cea ~na_i înalt~ a l~calitătii: ~el~
opt statui din imediata apropiere. o biserică catedrală cu o arlulectnra mtenoara ş: exte_noa1:a _deosebita Şl
iluminarea totală a oraşului. În oraşul Geneva îi trezeşte admiratia casa în care s-a nascut 1lunumstul francez
Jean-Jacqnes Rousseau, în familia unui unui ceasornicar protestant. Dinicu Golescu insi.stă c_u ~eos:bire _asl~pra
respectului acordat de cetătenii oraşului scriitorului şi filosofului, autor al "Contractulm soClal , pnn atnbmrea
numelui său străzii unde esle amplasată casa natală a acestuia: "( ... ) casa întru care s-au născut Ioan Iacov
Russo, şi, spre cinste-i, au o tablă mare, scrisă cu slove de aur, atârnată deasupra uşii ce este în ulită, şi spre
linere-i de minte au şi dat ulilii aceia numire: Ulila lui Russo, unde oricând va merge cineva, trebuie să găsească
strein căutând la tablă si scriind scrisele: iată cum noroadele răsplătesc celor buni şi folositori cu vecini - ca
slovă- căci câtă vreme ~a fi aceea ulită în fiinle-i oamenii vor alerga să-i vadă lăcaşul întru care s-au născut, cu
care să măreşte şi să înmulleşte slova lui." 27
Însemnările de călătorie ale lui Dinicu Golescu asupra realitălilor europene de la sfârşitul deceniului trei al
secolului al XIX-lea se finalizează printr-o reflec1ie optimistă şi stimulatoare la nivelul sensibilitălii românilor:
"Şi căci nădejdea este nedespăr\ită de tot omul ce se află încă pe pământ, această nădejde având şi eu, mă bucur
nădăjduit că negreşit va veni vreme întru care patria mea, nu zic în pulini ani, să se sămuiască întocmai cu
oraşele cele mari ce am văzut, ci măcar pasul cel dintâi să se facă, ce aduce toate noroadele spre fericire, carele
pas este unul şi numai unirea spre folosul obştii, ce de multe ori am cuvântat."~ 8 Textul argumentează ideea că
iluministul Dinicu Golescu îşi exprimă apeten1a personală şi a colectivitălii româneşti pentru valorile materiale
şi spirituale ale Europei prospere, civilizate şi democratice.
Existenla sa terestră este brusc curmată de o epidemie de ciumă în 1830 la vârsta de numai 53 de ani.
Contactele intelectuale cu Occidentul, gralie celor trei călătorii, ideile sale liberale a favorizat constituirea
unei generalii preocupate de modernizarea societălii româneşti. Această generatie beneficiind de cadrul
internalional favorabil revolnlia europeană din 1848, a contribuit în mod decisiv la înscrierea 1ăl·ilor române
în orbita modernită1ii.

An Enlightened Landowner Travelling trough Europe

(Summary)
At the beginning of the 19th century some Romanianlandowners have the opportunity of travelling into
European space. One of them, Dinicu Golescu, becomes the model (the prototype) of the lucid, relevant spirit
by nating down the voyage impressions concerning the social, politica!, economica! and cultural realities
during his European peri plus.
The exceptional contribution of "Însemnare a călătoreii mele" comes from rnaking the institutional,
politica! and menthal backwardness painfully aware.
This first Romanian voyage diary shows an acute discrepancy between the Romanian space, comdemned
by an unscrnpulous administration to powerty and primitivism and the civilized and prosperous Europe.
Dinicu Golescu was nol satisfied only to underline the contrasts between the European realities and the
Romanian realities but he also suggested some improvement of the localliving conditions.
He also proposes the development of the means of trasportation on land and on water, taxing directly
proportioned with the personal wealth, the development of the education, taking over Lhe monastery possesions,
the stimulation of industrial activity, the opening of Romanian theatres, the building of hospitals.
His jonrney taken around the years 1824-1826 in Transylvania, Hungary, Austria, Italy and S\ritserland
offered him a new vision on the development of Romanian society.
His intellectual contacts with the west, his liberal ideas favoured the growth of the new generation concerned
with the modernisation of the Romanian society. Becouse of a favourable international context which was the
Emopean Revolution of 1848, this generation had the opportunity of a decisive (crucial) contribntion including
tbe Romanian Contries into the orbit of modernity.

"

7

2
"

JlJidc:m, p.174-17:i
Ibidc:m, p.lH:i
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Participarea locuitorilor din zona Topliţei Mureşului Superior
la Revolutia din Transilvania (1848-1849).
"
Sprijinul acordat de Regimentul II Grăniceresc Năsăud
cauzei românilor
Dorel MARC

Studiul de fală îşi propune să aducă o contribulie la prezentarea unor aspecte legate de desfăşurarea
revolutiei de la 1848-1849 în zona Toplilei Mureşului Superior, la contactul cu secuimea şi granila cu Moldova.
Noutatea acestui demers va consta în folosirea în primul rând a surselor memorialistice cu referire la zonă, în
special un manuscris aflat în arhiva Parohiei Bisericii Ortodoxe din Subcetate, jud. Harghita, al cărui autor a
fost preotul Elie Câmpeanu, care consemna în 1904, mărturiile participanlilor la evenimentele istorice amintite;
ele vor arăta starea de spirit a locuitorilor acestor sate care prin pozilionarea lor se găseau într-o perpetuă
ameninlare.
Un loc aparte deci în reconstituirea evenimentelor îl are şi memorialistica, scrierea acestor memorii fiind
motivată de raliuni istorice, politico-na!,ionale şi nu în ultimul rând morale, educative, încadrabile efortului
inteligenlei de îndrumare şi educare a spiritului public românesc. În ochii memorialiştilor, "cunoaşterea istoriei
evenimentului are nu numai un sens intelectual, ci mai ales unul practic, izvorât dintr-o anumită conceplie
şi atitudine fală se societatea contemporană, ea presupunând norme morale deosebite, convingeri filosofice
şi politice convergente spiritului paşoptist". Astfel, de exemplu, pentru memorialistul Teslovanu din zona
Mureşului Superior, nu este fără însemnătate " a şti mai multe date a evenimentelor naliunii sale cât şi pentru
însemnătatea istoriei na1iunii române a fi adăugată şi demnă de laudă pmtare a românilor munteni mărginaşi
cu Ţara Moldovei", accentuâd valoarea istoriografică a demersului"'.
Alt memorialist din zona Mureşului Superior la care ne referim, Ştefan Branea, într-un stil mai original,
se explica de ce consemnase cronica evenimentelor revolulionare în protocolul poruncilor bisericeşti al
satului: "aceasta am făcut-o în privinţa aceea ca să aibe prilej când va lua înainte protocolul a recugeta la cele
trecute şi semnând foOJte pripita schimbare, să cugete şi pentru viitor(- s.n.)". În acest caz, demersul istoric
devine un pretext doar pentru reflexie politică sau morală, conferând restituliei istorice, valoarea unui model
de conduită în viitor". 2 Dealtfel, S. Bărnuliu, linând seama de influenla şi for1a clerului asupra credincioşilor,
de contribulia hotărâtoare a preolilor de ambele confesiuni, în formarea programului social şi nalional, in
organizarea mişcării, făcând legătura între "inteligenlă'' (intelectualitate) şi masele lărăneşti pe care le-au
conştientizat asupra idealurilor şi le-au antrenat în mişcarea revolu1ionară, în cunoscuta "Provocaţirme" li se
adresa slujitorilor Bisericii astfel: "De sunteţi voi adevăraţi părinţi precum Fă numesc pre Foi oamenii, mi Fă
despăi1iti

de dreptul naţii, nu Fă despăi1i1i interesul de al popomlui român; pentm Dumnezeu, vă rugăm să nu
mai uniţi cu nimenea până nu Feţi Fedea fericit pre popoml român cr1 care srwteţi de o credinţă ... apăraţi-vă
nwnele cel dulce şi strălucit de româ şi limba ce-i dulce!"3
vă

1

MemoriafiHliw rewJ!uţiei de la 1114ll în 'J'ranHilvania, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1!lll!l, p.:lll-:iD, edi~ic! de Nicolae llocşan şi

Vah!riu Leu.
I!Jidem, p.

:l!l

despre înt(unJilârife cuntc:mJmmne, Sibiu, 1!!13, p.15; vezi şi Ana !Iancu, Asper:le ufc silunţic:i
clerului wm:o-r:ntolir: din fJfOIOjJOfJintuf Ti1r2U Muruş în primii nni dUfJrl ruvofuiin de In 1/14/1-1 /14!}, în i\ngvslia, 1O, 2!HHi,
]l !i5.

·' Ioan

Puşc:ariu, Notiţe
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Pe lângă valoarea documentară a memoriilor. unanim acceptate, cu rezervele fireşti totuşi fa(ă de calitatea
sau veridicitatea informa\iei furnizate. memorialistica în durata scurtă a timpului istoric, are meitul de a fi
propus o schemă a istoriei unei epoci, a unei lumi prin care a trecut naratorul, o anumită logică a devenirii
istorice ce a propus şi clişee, tipare de la care istoria-cunoaştere nu s-a putut îndepărta întotdeauna. Importantă
însă rămâne memorialistica pentru "puterea ei de a sugera climatul unei epoci, de a restitui destine individuale
sau colective, mentalită1i". 4
Memorialistica revolu(ionarilor a fost redactată. în faza imediat următoare evenimentului şi cu scopuri
"politica-propagandistice. integrânduse deobicei tipului de memorialistică justificativă ce a proliferat după
revohi\ie nu doar la români, ci şi la unguri, sârbi, austrieci, polonezi sau italieni"; memorialistica preponderent
justficativă a revolu\ionarilor, inevitabil "aduce în primul plan autorul, în dubla ipostază de personaj şi narator,
preocupat să legitimeze atitudini şi idei, prelungind astfel în pagina scrisă adversită~i şi contradiclii, dar şi 0
mentalitate a grupului pe care îl reprezenta în revolu\ie"."
Dealtfel, o posibilă geografie a memorialisticii române ardelene, relevă o mai mare densitate de texte în
zonele unde s-au petrecut cele mai dramatice evenimente sau unde a fost cea mai puternică încleştare de for1e
în conflictul ce a marcat Transilvania ca: Mun\ii Apuseni, zona grani~ei năsăudene, Valea Mureşului, 1inutul
secuiesc, Sibiul, Zarandul ş.a.
Aceste evenimente care s-au derulat cu ocazia revolu1iei din Transilvania (1848-1849), nu i-au lăsat
indiferen\i nici pe românii de pe Valea Superioară a Mmeşului, suferin1ele acumulate în timp, i-au determinat
să primească şi ei cu mare entuziasm şi speran\ă vestea "primăverii popoarelor".
Dar, aşa cum prezintă şi memorialistica vremii, "spre a putea dejudeca deplin întâmplămintele acelea
înfiorătoare ce se născură din frecările împrumutate între români şi maghiari sub timpul decursei revolu\iuni
maghiare, se recere a enumera sub următoarele: F1wdamentul turbură ci unii de pace în Ardeal, trebuie căutat în
îndolinţa

dietei de la Cluj, unde fu edisă uniunea neconditionată fără în11oinţa mmânilor, fără ca să fi ascultat
plinit mgămintele şi, respecti11, dorintele lor pretrimise, pentm ca între cele trei naţiuni acolo recepte, să se
recunoască pe calea legii şi a patra, adecă mmâna. (- s.n.)".(;
şi

În vara anului 1848, în istoria revolu\iei din teritoriile româneşti aflate sub stăpânirea Imperiului
Habsburgic, începe o etapă de un dramatism deosebit şi ea trebuie să se constituie, ca o leqie a istoriei privitoare
la necesiatea luptei unite a poparelor pentru progres social şi na 1ional, luptă însă bazată pe respect reciproc şi
bună credin\ă. 7
Arătând

cauzele vărsării de sânge care a urmat, G. Bari\iu scria că "tirania iobăgească" şi-a mrut "urmările

nwnai în acele localităţi în care domnii feudali, nel'oind să recunoască emanciparea iobagilor
prin legea nouă, au tiranit în acel an pe popor", însă, "rana cea mai arzătoare, mai duremasă, care
cocea de veacuri fără a sparge era iobăgia spirituală (-s.n.) erau legile infame prin care imensa majoritate a

sale triste,

însă

sancţionată

locuitorilor 1ării (românii) fusese declarată şi tratată numai ca străină şi suferită ( tolerată, n.n.) până la buna
plăcere a celorlal~i locuitori, a minorităFL Acelea legi blestemate au fost , la al cămr auz sângele se ridica în
faţa mmâmliui (- s.n.) ". H
Nezăbovind asupra binecunoscutelor cauze ale declanşării revolu1iei şi asupra momentelor din primăvara
anului 1848 cu adunările de la Blaj, amintim că în Transilvania, lupta românilor pentru apărarea identită~ii
nationale marca o cotitură radicală începând de la finele verii lui 1848, în împrejurările agravării crizei din
ra;orturile guvernului maghiar cu na\iunile integrate for\at sub autoritatea lui, În temeiul proclama~iei lui
Szemere Patria în pericol! din 29 august 1848, se încercau recrutări masive în rândul românilor pentru formarea
unor unită1i de honvezi, menite a fi opuse lui Jelacici, banul care conducea lupta sârbo-croa~ilor la existen\ă
politică distinctă şi care consolidând-şi pozi\iile, ameninla acum grav Ungaria propriu-zisă. La 22 septembrie,
guvernul maghiar prezentându-şi demisia, Camera Deputa\ilor alcătuia, după modelul marii revolu1ii fanceze,
un Comitet pentru apărarea patriei, în frunte cu radicalul Kossuth, căruia din 28 septembrie i se alăturară

C.IJ.Iscru, Revoluţi(l Rom{znă din 1848-Jl/49, Ed. J\lbalros, Bucureşli, lmiB, p. 10
' MemorialiHtic:a revoluţiei .... p. 1 B-1 ~~
" Alexandru l{oman, l/eprivire scurtă lu luplu înlm rom{mi şi nwghiari .'iUIJ decursul
Memorialisti(.'(l revoluţiei... , p. 1B4
C.D.Iscru, op.r:it, p.152
" Ihidr:m
4
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din (lnii 184ll-184!1, în

şi rcprezentan~i ai Casei magna~ilor, moment din care, rela~iile cu Curtea de la Viena fiind astfel definitiv
•

q
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.
.
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.
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Lenea recrntării nu a fost deloc bine primită între românii lranstlvanem, lm G. Ban1m, care ta atttudme
părând~-i-se nedreaptă , silnică, pentru că nefiind sanqionată de împărat, încerca să fac.ă din na~i~.nalit~~iile
oprimate, inclusiv din români, scutul de apărare al Ungllriei, atrăgând un val d~ p~~teste Şl contesta~u, ~al ~les
datorită atitudinii sfidădoare a lui Kossuth. Spre exemplificare, în zona secmmu, pe Mureşul Supenor Şl la
granila cu Moldova pe Valea Jidanului (Bicaz), prin tragerea clopotelor, aproape 3000 români din satele vecin:
s-au înarmat cu suli1e şi alte mijloace, reuşind să izgonească emisarii guvernului maghiar care încercau sa
forleze recrutările 111 ; pe teritoriul Transilvaniei în general, ca urmare a unui asemenea gen de presiuni, se crease
0 stare de nemullumire generală, ~ăranii, îndeosebi cei care deveniseră victima încorporărilor, încercând o
organizare spontană la nivel local împotriva vexa~iunilor, presiunilor şi represiunilor la care erau expuşi.
Refuzul românilor la legea recrutării nu a descurajat însă autorită~ile maghiare, care încearcă să o
impună cu for~a. De aceea, mişcarea populară pentru combaterea recrutărilor for~ate a evoluat de la formele
locale de manifestare, la încercări mai largi de organizare militară la scară na~ională. Astfel, regimentul Il
de oorăniceri din Năsăud era luat cu asalt de către români, cerând înrolarea lor sub flamnra împărătească,
sub comanda vicecolonelului Carol Urban, unul dintre pu~inii ofileri austrieci hotărâli să luple împotriva
terorismului maghiar; de origine palon, dar socotit "valah din secuime" 11 , acesta îşi câştigase un bun renume
prin refuzul de a lupta pentru guvernul de la Pesta, încă din vara revolutiei anului 1848. Adversar hotărât al
uniunii Transilvaniei cu Ungaria, aflat în contradiclie cu atitudinea general-comando Puchner din Sibiu, se
hotărî să vină în întârnpinarea românilor şi chemând la Năsăud în 7 septembrie 1848 delega li deputa1i din toate
comunele şi companiile regimentului, inclusiv din alte zone, precum cea de care ne preocupăm a Toplilei, se
hotărî com·ocarea unei a doua adunări pe 13-14 septembrie. Ea se pronunla pentru respingerea uniunii şi a
guvernului maghiar, afirmândn-se concomitent necesitatea luptei pentru apărarea existenlei nalinnii române
în cadrul monarhiei habsburgice. Refuzîndu-i Puchner să-i dea lui Urban permisiunea de a forma şi finanla o
trupă de 10 mii de ostaşi din cei 160 mii deja lreculi în conscriplii, în condiliile în care aflueau spre Năsănd
zeci de mii de români din comitatele învecinate, vicecolonelul Urban trecu la măsuri pe propria sa răspundere
şi recruta câte doi tineri la fiecare sută de locuitori din cele 50 de sale participante la reuniune cu prestare de
jurământ. Urban, se înscria astfel într-un conflict deschis cu autoritălile civile şi militare ale Ungariei. Românii
erau convinşi , că armata lui Urban era opusă "armatei domnilor" şi că asigura o contrapondere campaniei de
recrutare abuzivă.
"Aventurile" Batalioului 1 din Regimentul II de granilă Năsăud din vara anului1848 până în primăvara
anului 1849 au fost relatate şi în monografia căpitanului Schneider, insistând asupra loialităp.i bataliouului
fală de Casa Imperială Austriacă, demonstrată prin refuzul de a depune jurământ fală de guvernul revoln~ionar
maghiar. 12
Revenind la memorialistica locală, aşa cnm reiese şi dintr-o încercare de monografie. 13 redactată în annl
1904 de preotul de pe atunci Elie Câmpeanu, pe baza unor declaralii ale unor participanli la evenimente,
încă în vială la acea vreme, aflăm că: "În timpul păsloriei blânde şi adevărat părinteşti a preotului Dobreanu
Nicolae, au intervenit pe (de) o parte zilele de bucurie pentru credincioşii săi prin vizita canonică a fericitului
episcop Ioan Lemeni din Blajin cu care ocazie s-a sfiinlit şi biserica ridicată de înaintaşii săi .. .îngrijindn-se şi
de învă~ământul tinerirnei, care a conces să se instruieze în casa-i parohială prin docenli aduşi de la lară, la
stăruin~a dânsului; pe de altă pmte au inte1venit zile grele înăsprindu-se starea de iobăgie a credincioşilor săi
din cauza lăcomiei şi nedreptălii de care au fost conduşi următorii (urmaşii - n.n.) familiei contelui antecesor,
" Apostol Stan, Rcvoluţin Română de la 11148. Ed. Albatros, Bucureşti, 1 !!92, p. 287-21!!1
'" Pentru detalii, vezi Ioan Ranca, 1/omânii du pe ~mniţn cu Molrlovn în timpul mvoluţiei du lu

1 B4ll-1ll49,

în Angvstia, 10,

20011. p.53-05.

Apostol Stan, lucr. cit., p. 292-2~13.
'" Dorin Ioan Rus, Porlicipnren !3nlnlionului 1 din Uc~imenlul 2 Grănir:emsc in Um!()luţin du in 1ll4li-Jli4[J, o~lindilă în
nwnownfin re~imenlului sr:ri.~ă du Mir:hrwl Schnuider.llislriţn, 190U, în i\ngustia, l~l!l!l, p.21i2-21i:i.
n Elie Cfunpeanu, lJutc mfuritonm Ia istorin l'arvizului, puruchie în prolopopir1tul C:iur~eului, Cumilulul Ciur:ului,
flrhjrfiecesa Grcco Catolică ele Alba Iuliu şi Făgcimş în '/hmsifwwiu, manuscris, copie aflată în arhiva Paroh iei Bisericii
Ortodoxe din Subcetatc, nzi jud. Ilarghita.
n
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~şa Încât, staTea lor se deosebea cu prr1hr de a altoi' iobagi ce gemear1 în legături la ţaTă. Din cauza acestor
m_supoTtab!lc saJ·~ini şi de n!r:lte ori a ;mt_ălii newnane, erau siliţi să părăsească locurile şi vetJ:ele strămoşeşti... .. _,4
Dm a_cea_s_ta cauza -_se ~~-a~a ~n m~nu~cns- _nu era de mirare că" erupeTea Tel'Oluţiunei din 1848, deşi puţini Ia
m_nn_a:· Şllll cea mm cnllca s1tua11e dw Secrwne, au cr1tezat să se declare solidari cz1 ceilalţi confraţi de suferinţă,
fl·nmţand reprezentanţi la .\'ăsăud, şi începând a pregăti aTme din recuizitele agmnonu·ce". Datorită acestei
adezinni, românii din Subcetate an fost supuşi la atacul unor bande secuieşti venite din satul vecin Remetea
şi honvezilor din Gheorgheni. fiind nevoi~i să-şi părăsească casele şi să le lase pradă furiei oarbe, fiind jefuiti
de vite. stupi. găini şi veşminte -locuitorii căutându-şi refugiu înspre Toplila şi pădurile din împrejurimi (ale
satelor Gălău!aş, Sărmaş, Platoneşti ş.a., azi. în jud. Harghita).
Dealtfel. cunoscutul istoric maghiar Orban Balasz, în binecunoscuta sa lucrare istorico-etnografică
"Descrierea Ţinuturilor Secuieşti" 15 , aminteşte de o situa~ie conflictuală apărută în zona aceasta, odată cu
sosirea la Topli!a a unei trupe de grăniceri din Năsăud, din ordinul colonelului Carol Urban. În lucrarea
amintită, destul de subiectivă în tratarea acestor evenimenta, se arată: "Cum au sosit grănicerii, românii din
Varviz şi Sărmaş au început să se revolte şi au trecut în opozi!ie fală de secui şi au pus oameni de strajă spre
comunele Ditrău şi Remetea: "Se pare că o delega1ie a sectiilor, s-a deplasat la Topli!a, să-i convingă pe românii
solidarizali cu grănicerii năsăudeni, să încheie o întelegere. Vor avea loc mai apoi două adunări la Hadaşa şi
la podul Remetei, înspre câmpia Ditrăului, unde, după spusele lui Orban Balasz, s-a depus un jmămînt pe
"constitulie'', ca "să fie pace între maghiari şi români". Acest jmământ, după cmn se va vedea însă nu se va
respecta.
Despre rolul important al Regimentului II Grăniceresc de la Năsăud în desfăşurarea evenimentelor
revoln!ionare din 1848-1849 s-a scris în numeroase studii, totuşi considerăm că ar merita aprofundate
cercetările legate de implicarea acestuia în sprijinul românilor de la grani!a cu secuimea, ei fiind primii şi
mereu amenin1a!i de atacurile săvârşite de gărzile secuieşti.
Din declara!iile de mai târziu ale participan!iilor la evenimente, rezultă că după aduarea de la Luti!a
s-au linut şi în alte locuri ale secuimii asemenea întruniri care se pronnn!an împotriva celor care nu erau de
acord cu rezolu~ia acesteia îndreptată împotriva altor na!iuni decât cea maghiară, aşa cum a fost adunarea de
la Podul Remetei, unde, secuii au început o campanie de batjocoriri şi umiliri fală de românii participan!i la
revoltele anului 1848, cantornl Vasile Dobreanu amintindu-şi că românilor" li s-au tăiat părul cu briscele". 16
Abuzurile acestora s-au amplificat în mod deosebit după această cunoscută adunare de la Lutita din 3/154/16 octombrie 1848, ca urmare a hotărârilor adoptate aici, vechea administra!ie din scaunele secuieşti fiind
înlocuită. Atitudinea secuilor însă nu a fost unitară. În timp ce în Cine, de exemplu, o parte a formatiunilor
militare, sub influen!a preo1ilor catolici, a colaborat cu imperialii, în Odorhei şi Trei Scaune, 1ăranii secui,
împreună cu cei români, au devastat cnr!ile nemeşeşti şi au ucis pe proprietari. Adunarea de la Luti!a s-a
încheiat însă cu refuzul secuilor, clar exprimat, de a se mai subordona lui Puchner şi de a nu mai recunoaşte
în viitor o altă autoritate decât pe aceea de la Pesta. Dealtfel, ultimatumul adunării secuieşti nu lasă nici un
dubiu asupra inten!iilor ei. armata seClliJOJ' deFenind astfel braţul înarmat al gzwenmlui maghiar în tentativa sa
de a-şi menţine controllll asupra Transilmniei (- s.n.)Y Deasemenea, jurământul depus la Luti!a în secuime,
sub semnul terorii, prevedea ca secuii şi maghiarii "să nu crute pe nimeni care nu poartă culorile maghiare" şi
"nu recunoştea unirea". 111 La 10 octombrie 1848, Kossuth însuşi în dietă, ~inea cunoscutul discurs ce amenin!a
deschis că va înfrînge rezistenta românilor, adăugând cu arogan!ă şi că ,.mi-e milă de acest popor al românilor,
pentJ·z1 că privindu-lnoi de rebel, 1111-i vom da nici rw pardon ci-1 vom măcelări Cllmplit"(- s.n.). 1!J Desigur că,
o astfel de atitudine extremistă a conducătorului revoln!iei ungare va fii fost în măsură să încurajeze excesele
ce vor urma. Interven~iile Regimentului II Grăniceresc român din Năsăud, pe lângă faptul că se vor dovedi
necesare, vor împiedica de facto, alături de legiunile lui Avram Iancu, uniunea Transilvaniei cu Ungaria. 20
Ilih/um, fila !1.
v. Orb;\n Bal<\sz, A Sz(;klyfiild h;ims(l lârl6nr.lmi (Descrierea Ţinulului Secuiesc), lludapnsla, 1809, republicală
11 ' Eli<! Cfm1pe;mu, lw:r. r:it., fila 10.
17
Islori(l rom(wilor, voiVII. tomul!. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 200:J, p. :W!i.
1
" lslori(l 1/omuniui. 1hwsi/v(lni(l, voi. I, Ecl. George Bariiiu, Cluj, 1!!!17, p.ll83.
1
" Iliirlum.
"'' Istoriu romcîni/()r... , vol. \'11/1, llucureşli, zoo:i, p. :HJ2.
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Aflăm mai departe şi din manuscrisul lui Elie Cfnnpeanu că s-a luat apoi hotărârea ca to1i românii din
Valea Giurgeului până la Gudea (azi Stânceni) lângă Topli1a, să fie instrui1i. începând cu cei tineri de 18 aui,
până la cei vârstnici, aşa cum a fost cazul lui Todoran Macaveiu, înrolat în Ditrău şi Remetea. Astfel, numai în
perioada cuprinsă între iarna 1848-1849 şi Sfintele Paşti, înrolîndu-se peste 500 de români din această zonă,
aceştia au fost împărli1i în două tabere: una trimisă la Csikszereda (Miercurea Cine), pentru apărarea granilelor
secuieşti; cealaltă tabără împărlită la rândul ei în două la Kezdivasarhely (Tg. Secuiesc) şi la Szekelyudvarhely
(Odorheiu Secuiesc).
Aceşti români vor lua parte la toate luptele împreună cu secuii împotriva austriecilor conduşi de col. Heite
şi Dorsner în satul Ereszteveny (Eresteghin), apoi în zona Săcele; împotriva ruşilor la podul de peste Olt, mai
exact la Kokos ( Cocoş), apoi în satul Ozun, lângă Sfântu Gheorghe. În iulie 1849, la Semeri şi apoi la Albeşti
lângă Sighişoara, vor avea loc cunoscutele lupte cu generalul palon Bem. Aici, au făcut joncliune armata
românilor din secuime cu armatele celorlal1i români cuprinşi în ceea ce s-a numit războiul de rezisten1ă şi de
eliberare na1ională în Transilvania, fiind prezenli şi o parte din cei înrola1i în legiunile prefec1iilor lui Iancu.
ParticipanFi la evenimente, mai declarau consemnatornlui Elie Câmpeanu că după luptele grele de la
Albeşti, lângă Sighişoara, retrăgându-se întreaga armată revolulionară, după ce armata secuilor în cea mai
mare parte a dezertat către Bikszad (Bicsad) şi Tuşnad (azi, în jud. Harghita), armata românilor s-a dizolvat.
Din păcate, retragerea revoluiionarilor, nu a fost făcută tocmai în ordine, înregistrându-se ca şi în alte păr1i
numeroase atrocită1i şi răfuieli ale unor secui radicali extremişti. Astfel, după ce a fost rănit şi transportat la
spitalul din Braşov, Iacob Gafton din Varviz a murit; deasemenea, au fost omorâ1i în timpul acestei retrage1i
pe muntele Harghita de către secui şi sărmăşenii Ţeranu Ga'>Til [al]l[ui] Ion numit şi Trif [al] lui Magda, iar
Morariu Iftimie care fost rănit cu securea în spate, din fericire s-a vindecat. 21
În Transilvania însă , sub impactul refuzului drepturilor na1ionale de către guvernul ungar, acFunile
revoh11ionare româneşti cunoscuse o evidentă intensificare; fuseseră constituite noi institu1ii şi diviziuni
teritorial-administrative- prefecturi- şi militare -legiuni- pe temeiul organizării militare a înaintaşilor romani,
iar ostaşiHărani conduşi de Avram Iancu în M-iii Apuseni, după cum se cunoaşte, aveau să reziste atacurilor
succesive ale corpurilor expedi1ionare maghiare până în vara anului 1849. Restul Transilvaniei avea să fie
ocupat în cele din urmă de generalul Bem, până când intcrven1iile represive conjugate ale armatelor imperiale
1ariste şi austriece aveau să pună capăt acestor evenimente. 22
Ridicarea românilor împotriva guvernului de la Pesta a avut drept rezultat dizolvarea treptată a
administra1iei maghiare din Transilvania, prin mişcările de la 7 octombrie din cele trei centre antiunioniste
- Sibiu, Blaj şi Năsăud - declanşându-se practic instaurarea administra1iei româneşti în Transilvania pe cale
revolu1ionară. Comitetul na1iunii române de la Sibiu, informa comandamentul militar de aici, aflat încă în
subordinea guvernului maghiar că, Transilvania se organiza în 15 legiuni comandate de prefec1i, tribuni,
centurioni şi decurioni, după modelul roman. Prefec1ii urmau să ac!ioneze după directivele noului organism
conducător românesc, având ca principale funqii recrutarea ostaşilor pentru gărzile na1ionale şi conducerea
acestora în lupte, dar primeau şi alte sarcini de natură administrativă în vederea impunerii noii administra1ii.
Fală de maghiari şi secui, Comitetulna1ional de la Sibiu manifesta o atitudine împăciuitoare, şi îi chema, însă
zadarnic după cum se ştie, la colaborare în temeiullibertă1ii şi egalită1ii na1ionale. Comitetul de pacifica1iune,
lansa la 7/19 octombrie cunoscutul apel către na1iunea maghiară şi secuiască, prin care se sperase într-un viitor
mai bun "de la mila împăratului", care a făgăduit tuturor popoarelor "măre1ul dar allibmtă1ii şi egalită1ii"; în
starea de derută totală, acest organism va publica două proclama1ii, prima prin care cerea românilor să-şi verse
sângele "pentru cauza cea dreaptă" şi să se poarte fră1eşte cu toate popoarele din Transilvania şi omeneşte chiar
şi cu duşmanii; a doua proclama1ie era adresată ungurilor şi secuilor prin care românii încercau să lămurescă
faptul că s-au ridicat pentru "libertatea şi egalitatea tuturor na1iunilor", pentru patrie şi împărat. Se spunea
mai depa1te că " dacă trebuie să intrăm în război unul contra celuilalt, să cru1ărn cel pu1in sentimentele proprii
omeneşti" şi chiar se pronun1a pentru o posibilă pace: "să facem posibilă prin umanitate legarea păcii" şi mai
departe "dacă nu putem să ne unim sub ideea politică a dreptului şi a libeită1ii, lăsa1i-ne cel pu1in ca împreună
să cunoaştem ideea umanită1ii". 23

Elie Cf11npmmu, loc. cit.
..., Dan Berindd, llcvoluţia Română din 1l14ll-1ll4!1. Considemţii şi reflexii, Centrul d!! Studii Transilvane, Fundatia Culturală
Romfmă, Cluj Napoca, l~l!l7, p.31.
'" I.~loria României. Transili'Cmia ... , p. 8114.
'
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"o faqiune turbată'' aqiona în direqia destrămării monarhiei. introducând în locul
na lionale terorism şi pri\'ilegii na \ionale, destrămarea altor etnii şi ca atare, aşa încât, între
români şi acea factiune nu putea exista ,.nici o unire, nici o pace". 24
În ceea ce priYe~te zona Mure~ului Superior. se ştia încă de la 6/18 octombrie că prefect al \inutului
Reghinului şi comandant al Legi unii XII va de\·eni Constantin Roman-Vint (participant şi la revolu\ia din Ţara
Românească alătnri de al\i ardeleni). cu rc~edin1a la Reghinul-Săsesc, dar activând pe toată Valea Mureşului
până sus in secuime în zona Toplilei şi grani1ei cu Moldova, ba activând şi depăşind jnrisdic1ia militară şi
la prefectura bistrileană. până a fost înştiin1at de S. Bărnu(iu la 5 decembrie '48 că aceasta îi revenea aici lui
Iacob Papp. Comitetul Nalional de la Sibiu îi cerea prefectului Roman să confişte averile mobile şi imobile
ale secuilor şi maghiarilor necesare pentm asigurarea aprovizionării taberelor iar mai apoi, acelaşi Comitet, îi
interzicea confiscările şi solicita ca apro\·izionarea să se facă numai pe calea rechiziliilor.
Prefeqii au reuşit cu timpul să se impună şi să-şi câştige o reputalie deosebită în rândul românilor, aşa
cum a fost şi cazul lui C-tin Roman-ViVlt pe Valea Mnreşului. "Talentul lui de conducător politic şi comandant
militar se evidenliase repede şi neînYinsul până atunci conte Lazar şi oastea lui de secui fu definitiv nimicită
la începutul lui noiembrie. Tot pe atât de iscusit se dovedi şi în organizarea prefecturii şi administrarea satelor
şi teritoriului cu gândulla împăcarea naliilor, la deschiderea şcolilor, la hrana oamenilor". 2" Când se pregătea
ca să înfrunte oastea contelui Lazar. C-tin Roman a hotărât să aclioneze şi în zona dintre Mureş şi Târnava
Mică, unde pericolul era mai mare, zona Regltinului fiind asigurată în acel moment de trupele vicecolonelului
Urban. La 31 octombrie 1848 în luptele de la A\intiş şi Cecălaca , C-tin Romanu obline o victorie strălucită
asupra trupelor gardiste secuieşti, care au fost llevoite să se retragă din fala atacurilor hotărâte ale Legiunii
XII înspre Iernut. În timpul acestei rctrageri, cea mai mare parte a companiilor secuieşti au fost dezarmate de
români. c(;
Săvârşirea atrocită1ilor de către trupele gardisle rămase asupra satelor româneşti şi săseşti, il determinase pe
vicecolonelul Urban să intervină pentru a curma această stare de lucruri, somând pe judele suprem al Scaunului
Mureş printr-o scrisoare din 17 octombrie. să interzică tmpelor secuieşti de a mai teroriza populalia, după cum
la rândulsău a interzis românilor sub aspre pedepse, cruzimile şi jaful. 27 Contrar aşteptărilor, terorismul nu va
înceta ci dimpotrivă, este însărcinat comisarul Berzenczly adus în Tg. Mureş, care la 29 octombrie, trimite un
ordin de recmtare tuturor bărbalilor între 17 şi 60 ani din Scaunul Mnreş. Acesta şi-a dispus trupele în linia de
apărare împotriva lui Urban, într-un unghi cu deschiderea înspre Reghin. Astfel, în lupta de la 31 octombrie,
Urban având cea 16 mii de oameni. de şase ori mai pn\in decât inamicul, părăsind Regbinul pentru a se
confrunta cu trnpele secuieşti, nesocotind tactica de recunoaştere a terenului şi dispozitivului, după o scurtă
şi crîncenă luptă, trupele Regimentului II grăniceresc năsăudean au fost nevoite să se retragă spre Reghin, iar
de aici spre Bistri1a şi apoi, Urban va trece în Cîmpulungul Moldovenesc. Rămas fără apărare, Reghinul va fi
la 1noiembrie '48 din păcate jefuit, incendiat şi supus unor grele, inumane atrocităli de către trupele secuieşti
gardiste. Acestea vor fi însă risipite curînd de trupele gen. austriac Gedeon, comandant al cetălii Tg. Mureş
fiind numit maiorul român Clococeanu. :m
Profitînd de această situa1ie, C-tin Romanu-Vivu îşi reorganizează legiunea din Valea Mureşului, îl
numeşte pe Ştefan Moldovan vicetribun iar cu problemele militare pe locotenentul de la Regimentul II Grăniceri
năsăudean, Axente Bogza. O serie de ~ărani români se vor înrola din nou în Legiunea XII, stabilită la Teaca. La
jumătatea lunii decembrie, aceasta îşi mută sediul la Reghin apoi la Tg. Mureş, întărind garnizoana imperială
de sub comanda maiorului Clococeanu. Aici, şederea legiunii şi a prefectului ei va fi însă de scmtă dmată,
datorită succeselor oblinute de armata revohtlionară maghiară condusă de generalul Iosif Bem în Transilvania,
care ocupând Clujul îşi propusese să înainteze spre Sibiu, mulli români printre care şi preo\i chiar protopopi,
luând calea pribegiei. 2!1 Aceste succese ale generalului, vor încuraja din nou abuzurile membrilor vechilor
Se constata

însă că

libertă1ii şi egalitătii

1/llll ln ron1flni, Il, p. DB:1-BH5.
"· 'Jbodor 'Jimco, Jlc~\'Olu{ionnrul Con.~luntin Jlomnn-\'i111. în \'irlus 1/omunu 1/udivilra, voi. III, Bistrita, 1077, p.188.
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gărzi secuieşti. care de data aceasta grupate în cete mici dispersate, cutreierând satele, jefuind şi mallralînd
popula~ia mai ales pe cea românească, pe motivul că ar fi ac(ionat contra intereselor na~iunii maghiare. Ironia a
fost că tot Oficialitatea Scaunului a cerut trupelor româneşti să se îndepărteze de pe teritoriul Scaunului Mureş
pe motivul că ar periclita "liniştea popnla1iei maghiare".:m C-tin Romanu-Vivu se îndreaptă atunci spre zona
Toplitei. unde, deasemenea era nevoie de sns~inerea populatiei româneşti din Valea Mureşului Superior de la

Secuiesc, intentionând să organizeze o rezistentă în munti.
Această prezentă a trupelor prefectului Roman nu a putut rămâne neobservată de conducerea gărzilor
secuieşti din zona Ditrău-Remetea, aflate în nordul scaunului filial Giurgeu, dar informatia ajungea cam
exagerată cum că " o ceată constituită din mai multe sute de români înarmati se apropie dinspre comitatul
Tmda împotriva celor din Cine", la care s-au adăugat pe drum locuitorii satelor româneşti şi săseşti, care
pe neaşteptate, întradevăr, sporise la câteva mii, îngrijorând desigur pe secui. Aceştia, vor numi comandant
pe renumitul vânător de urşi", proprietarul local din H.emetea, Bernad Imre, care va stabilii locul "izbirii" în
hotarul comitatului Ttu·da cu scaunul Giurgeului; contraatacul secuilor coborâti pe valea Mureşului Superior
dinspre Gheorgheni prin Subcetate, Sărmaş, Gălăutaş, Toplita, se va solda după luptele purtate, probabil pe
31
văile muntoase din zonă, în cele din urmă cu capturarea pe neaşteptate a conducătorilor Legiunii Xll.
Stabilindu-şi tabăra la Gudea (Stânceni), C-tin Romanu, va fi luat prin surprindere de gărzile secnieşti
şi arestat în noaptea de 20 ianuarie, împreună cu vicetribunul Ştefan Moldovan şi camarazii lor. Escorta!i
initial la Toplita, aceştia au fost apoi închişi la Tg. Mureş şase săptămâni, urmând să fie trimişi la Cluj pentru
judecată; pe acest ultim drum însă, C-tin Roman şi Ştefan Moldovan vor avea un sfârşit de martiri, la început
de martie '49, fiind omorâti în mod bestial cu ciomegele de către un grup de fanatici extremişti.
După ce succesul armatelor conduse de generalul Bem erau evidente, acesta da proclama1ia sa către to!i
românii refugiati, cerându-le să depună armele şi să se întorcă acasă, fiindu-le iertate acuzele; multi români
însă au preferat "toiagul pribegiei" decât să se expună altor persecutii.
Dealtfel, între lunile ianuarie şi iunie 1849, a urmat o perioadă neîntreruptă de împrocesuări, condamnări
şi executii ale tăranilor români sau maghiari, care au participat ca soldati în legi unile româneşti sau în armata
imperială, precum şi împotriva acelora care an dovedit într-un fel sau altul nesupunere fată de autoritătile
maghiare.:J 2
Preotul Elie Câmpeanu, viitor protopop al Gimgeului, mai consemna în această încercare de monografie la
1904, alte mărturi ale supravietuitorilor participanli la evenimentele revolutionare din anii 1848-1849, printre
care şi cele ale cantorului Vasile Dobreanu din Subcetate. Acesta studiase la Blaj, ca şi alti tineri din zonă şi
detinuse functia de "ftirer de zug" cancelist la maiorul Hilt de origine germană şi un filoromân. Acest german
împreună cu un medic, tot german, recunoştea faptul că şi în acele împrejmări dramatice, românii au suportat
cu vocatie de martiri, "mai şi c11 Foia bună, zicînd unii din flzzier, alţii cântând şi jucând, încât comandanţii se
mirau de naturelullor, czz toate ... aceste jertfe de sânge ... " După mărturisirile cantornlui şi ale altora precum:
Vasile Hurubă butnarul satului, în momentul păstoririi lui Elie Câmpeanu în vârstă de 75 de ani, Hurubă
Nicolae clopotarul satului (67 de ani), Crzică Ioan Pascu fost primar (68 de ani), Vasile Muscă, Ioan Michăilă
(77 de ani) Grigore Urzică a[-1] Petrii şi altii, "cari şi astăzi tJ"ăiesc, 1111 au aFut nici o răsplată ci din contră au fost
scoşi (până) şi din drepturile al'l!te ca iobagi, respectate sub absolutisnllll austriac, folositor acestei populaţi uni";
era vorba de faptul că românii avuseseră reprezentanti oficiali în administratia comunală " pr[ecum] notarii
Dumitru Urzică şi Totor Sutu de la Bârgău iar la judecătorie Ioan Auranu activar, Sotropa perceptor de dare
şi Băbălău, cari le respectau limba atât în scris cât şi în vorbire, pe când astăzi în era libertătii pentru care au
luptat, toate aceste drepturi sunt călcate în picioare."
Aşadar, românii din Subcetate, participanti sau martori la evenimente, au avut mult de suferit şi după
înfrângere a revolutiei. :~: 1 Spre exemplificare, acelaşi Elie Câmpeanu consemna din relatările sătenilor varvigeni
granita

Ţinutului

1brezia Losonczi, Ioan Moldovan./ur:r. r:it., p. 7!i.
Ioan Ranca, lur:r. r:il, p. !iO; idem, Dolo noi pri1rind lupii! pentru e~o/n indmptătim r1 notiunii rom{mu în r:omitotdu Alhn
du Jos, JJăhrîr:n. Trirnrwn. Turdn şi în sr:nundu Muruş şi Ciur:, Giww~u şi Cnsin. în Marisia, XII-XII 1DH1-l!lll2. p. !Ei şi
urm.; vezi şi Liviu Boar, JJnlu rufuritonre /o rom{mii din smundc .~ucuiuşli Ciur:, Giur~uu şi Cnsin în .~ocolul of XIX-Ion, în
Marisia, XXIII-XXIV 1~H14, p. 397-404.
"' l!)rt)zia Losonczi, Ioan Moldovan, lur:r. cit., p. 11:1.
"' 1\ se consulla fondul Oficiul Suhr:urr:unl Ghuorglwni {1H!i0-1ll60}, din Direcţia jud. llarghila a Arhivelor Naţionale, inv.
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de la 11l48-1H4D şi referitor la c:onfiscările de arml) folosite în timpul revoluţiei.
Jil

"
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că în perioada 1860-1864, împreună cu sărmăşenii apaninean de pret ma cercului Tulgheş, unde aveau ca oficiali
români pe Ioan Auranu- pretor, Ioan Urziceanu- subpretor, cu care "pertrectau în limba română". Dar aceştia
au fost transfera!i in cercul secuiesc al Ditrăului cu oficialii maghiari Puskas Lajos şi Kain Adolf- subpretore,
iar de acolo vor fii strănmta!i şi mai in depărtare în centrul secuilor din acest linut, la Gy[ergyă]sz[en]tmiklos
(Gheorgheni), "fără ca vreun oficial să le priceapă măcar limba şi. deasemenea la justi1i.e. unde "până mai cu
seamă când exista tribunalul regesc acolo (1867-1875), li se mai respecta limba, ba pe timpul când se afla
procuror Teodor Manu, li se da resoluliuni şi în l[imba] română, de exemplu (în) cazul lui Gavril Cotfasu
(zis) "Parhai!ă", în cauza fiului său de!inut , despre ce docmnentează Michail Hurubeanu, de atunci însă s-a
nesocotit şi cele mai elementare pretensiuni şi drepturi în acest respect".:~ 4 Nici în ceea ce priveşte situa!ia
economico-socială a !ărănimii, ca şi în alte zone, aceasta nu era încă cu nimic mai bună; desfiin!area iobăgiei
şi împroprietărirea lăranilor, înscrisă în programele revolu!iei şi confirmate prin Constitu1ia din 4 martie 1849,
nu vor fi respectate de marii proprietari, care dimpotrivă, vor folosi toate mijloacele pentru a împiedica pe
iobagi să intre să intre în posesia loturilor de pământ care li se cuveneau. 35
Se cunoaşte că după înfrîngerea mişcărilor revolu!ionare din Transilvania, în vara anului 1849, cu ajutorul
alia!ilor externi, puterea de la Viena a avut drept prim obiectiv reocuparea pozi!iilor cheie şi restaurarea
autorită!ii. Astfel, se reorganiza administrativ Marele Principat, pentru a preveni, în perioada imediat următoare,
reactivarea unor focare revolulionare. S-a recurs la cantonarea unor importante efective de trupe cezaro- crăieşti
în principalele localită1i transilvănene, concomitent continuându-şi activitatea şi tribunalele de război, cu rolul
de a urmări şi de a emite mandate de arestare pe numele celor care eran considera!i responsabili de comiterea
"crimelor de război", creându-se şi un aparat administrativ eficace, înzestrat cu un corp de func!ionari loiali,
majoritatea recruta li din rândul celor care primeau referin!e favorabile de la aşa numitele "comisii de purificare"
(Tisztaz6 Bizottmâny), chemate să stabilească atitudinea pozitivă sau negativă a persoanelor publice- şi nu
numai- în timpul evenimentelor revolu!ionare, precum şi compromiterea sau necompromiterea acestora în
cursul evenimentelor. :JG
După cum se cunoaşte, invazia habsburgo-laristă în Ungaria şi Transilvania va însemna şi încetarea
revoht!iei române din teritoriile aflate atunci sub stăpânirea Imperiului habsburgic, colaborarea austro-rusă
făcând de fapt să înceteze ostilitălile; revolu!ia română, începută cu declara!ii programatice solemne dale în
Adunări na!ionale reprezentative, continuată cu lupte şi sacrificii enorme, s-a încheiat printr-un adevărat război
pntru salvarea fiinlei na!ionale, cu rezislen!a eroică a mo!ilor conduşi de A. Iancu care a servit ca model şi altor
zone transilvane, inclusiv a Mureşului Superior la care am făcut referire. Fiind adep!ii ideii unei colaborări
loiale cu revolu!ia maghiară, punând ca şi condi!ie sine qua non recunoaşterea românilor ca na!iune, inclusiv
a dreptului de a-şi hotărî prezentul şi viitorul politic, ei au fost nevoi!i datorită greşelilor revolu!iei maghiare,
să accepte "răul cel mai mic" , cerând ajutor imperialilor austrieci care ofereau garan!ii constitu!ionale, "pentru
a se apăra impotriva acelora care le pretindeau să înceteze de a mai fi români şi să accepte a fi cetă!eni ai
"Ungariei mari"Y Dacă ar fi existat o colaborare loială româna-maghiară, aceasta ar fi deschis alte perspective
revolu!iei, cu importante implica!ii pe un plan mai general şi în perspectivă istorică. 3 M
Rămâne ca pe viitor să se continue cercetările referitoare la revoht!ia de la 1848-1849 şi a consecin!elor
acesteia pentru zona Mureşului Superior, în vederea surprinderii şi altor aspecte privind mentalitatea şi
imaginarul colectiv, cântărindu-se cât mai adecvat cu putin!ă şi raportul dintre identitate/alteritate, imaginile
prin care se autoidentifica pe sine românul, secuiul, maghiarul şi sasul în timpul evenimentelor, sau prin care
era reprezentat "celălalt", eliminându-se pe cât posibil unele clişee sau stereotipii păstrate atât în istoriografia
română cât şi în cea maghiară; aceste abordări credem că nu vor eluda adevărul istoric şi vor contribui la
depăşirea modului de abordare al numeroaselor studii de până acum, care sunt deseori copleşite de viziunea
predominant evenimen!ială a complexei problematici ce line de revolu!ia paşoptistă.

Eli<! Cflmpeanu, lur:r. dt., fila 10.
Ana IIancu, /ucr. dl., p !l!l.
"" l'eter Moldovan, Cun.~ideraţii generale privind restu!Jilireu .~ituuţiei j)()litir.o-ru/miniHlrative în r:err:ul Mureş după
evenimentde re1rolu1ionure din 1lJ48-1l/4!1, în Anuarul i\rhiv<dor Mureşmw, 1, Tg. Murnş, 2002, p.112; vnzi şi Elena
Mihu, Jlrotupopul Nir:olrw Ghioju din Jluloş în m·enimentdo roi'Oiutionum din 1lJ4lJ-1lJ4!J, în Augvslia, 10, 200G.
:J; G.D.lscru, up.dt., p.2:1!l.
:m J/Jidom.
'
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Die Teilnahme der Bewohner des Toplizaer Gebiet an die Revolution
in Siebenbiirgen (1848-1849).
Die Unterstiitzung des 2. rumănischen Grănzregiments den Rumănen zugunsten

(Zusammenfassung)
Die vorliegende Studie schlagt sich vor, ein Beitrag znr Kenntnis einiger Asp(?kte bezftglich der Entwicklung
der Revolution aus den Jahren 1848-1849 im Toplizaer Gebiet, zwischen Szeklerland und Moldauer Grenze
gelegenen Hatter, zu bringen. Die Neuheit dieses Schritts besteht darin, die Memorialistik aus diesem Gebiet,
vor allem einen Manuskript aus dem ortodoxischen Pfarramt zu Subcetate, anzmvenden, dessen Verfasser
der zukiinftige Stadtpfarrer von Giurgeu, Priester Elie Câmpianu war. Er schrieb in dem Jahre 1904 die
Erinnerungen der Teilnehmer nieder; diese Memorien haben die Stimmung der Dorfbewohner, die dank ihren
geographischer Lage in einer ununterbrochenen Bedrohung standen, hervorgehoben.
Es bleibt als ein zukiinftiges Ziel, die Erforschungen beziiglich der Revolution aus den Jahren 1848-1849
und deren Folgen auf dem Mieresch Obe1tals fmtzusetzen, diese in Hinblick auf weiteren Aspekte bezi.iglich
der Mentalităt und kollektiver Vorstellung zu behandeln, dann auf die Verhăltnisse Identităt/Allerităt zu
iiberlegen, Ein weiteres Ziel ist. die Bilder mit denen der Rumăne, Magyare, Szekler und Sachse sich oder "den
Anderen" in dieser Zeit vorstellten, zu analysieren, nachdem die Stereotypen und Klischees der rumănischen
und ungarischen Historiographie beseitigt sind. Es ist zu vermuten, dass diese Herangehen die historische
Wahrheit nicht ignorieren und zu einer Oberschreiten der traditionellen Behandlungsweisen beitragen
werden.

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

217

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

Presa săsească din Transilvania în perioada neoabsolutistă
(1850-1860)
Nicolae TEŞCUIĂ

Presa de-a lungul timpului a reprezentat un mijloc de informare prin care oamenii an putut să-şi sature setea
de cnnoaştere.Progresnl societălii industriale moderne a adus după sine şi o cerinlă în domeniul informării,
care se manifesta prin intermediul presei.
În Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea exista deja o tradilie în domeniul presei. Primul ziar a
apărut în anul 1775 la Sibiu (Theatral Wochenblatt), iar în perioada Vormărtz-lni, s-a ajuns la o înflorire a
acesteia prin aparilia foilor braşovene ale lui Johann Gătt şi odată cu ele şi a primelor ziare româneşti. Punctul
culminant în domeniul presei scrise a fost la mijlocul secolului, în anii revoluliei. Ela Cosma în lucrarea sa
dedicată presei săseşti din perioada revoluliei arăta că pentru Sibiu şi Braşov existau 10 organe de presă care
polarizan întreaga viată politică a saşilor ardeleni. 1
Factorii care an dus la această evolnlie a presei în plima jumătate a secolului al XIX-lea sunt determinali
pe de o parte de o serie de invenlii care au marcat epoca. Au fost o serie de inovalii, cum ar fi înlocuirea hârtiei
din lemn cu cea din materiale textile, care au determinat un surplus de hâ1tie pentru tipărit. Pe de altă parte,
apare acum maşina de tipărit mecanică. La toate acestea am mai adăuga realizarea maşinii de cules mecanic a
textelor, ceea ce a dus la o creştere a productivitălii în domeniul presei tipărite. 2
Tot aici am mai adăuga rolul avut de dezvoltarea căilor de comunicalie la mijlocul secolului al XIX-lea, de
aparilia telegrafului. a dezvoltării relelei de căi ferate, care a dus la o circulalie mult mai rapidă a infonnaliilor,
iar primul mijloc prin care eran vehiculate ştirile era presa.
Rolul presei în circulalia ideilor. în exprimarea opiniilor în legătură cu problemele cu care se confrunta
societatea, a determinat după revolulie organizarea de către stat a unui sistem, care pe de o pa1te îngrădea rolul
şi locul presei în cadrul societălii, dar pe de altă parte, dându-şi seama de forla importantă a presei scrise a
transformat-o într-un instrwnentwn regni.
După 1850 numărul acestora în domeniul presei politice se va reduce practic la o singură publicalie
pentru fiecare centru în jurul cărora vor gravita două sau trei suplimente. Dacă dezbaterile politice vor mai fi
prezente în paginile ziarelor, mai ales în legătura cu noua organizare administrativă a Transilvaniei, în care
saşii şi românii îşi disputau un teritoriu, care doreau să fie administrat fie ca un Sacllsenland fie ca un Mare
ducat românesc. După introducerea legii cenzmii din iulie 1852, ziarele vor renunla la abordarea de analize
şi comentarii cu privire la via!a politică din Transilvania şi Imperiu şi se vor axa pe informarea detaliată a
cititorilor asupra evenimentelor mondiale prin lungi şi bune extrase din presa europeană a vremii. Mai mult
chiar, foaia sibiană va avea o atitudine oficială, ceea ce îl va determina peR. Briebrecher, în studiul său dedicat
perioadei neoabsolutiste să declare că după introducerea cenzurii în 1852 Siebenbiirger Bate a încetat a mai fi
un ziar al saşilor ardeleni. :J
După cum arătam mai sus, guvernarea austriacă, după 1848, va introduce o serie de măsuri în domeniul
limitării exprimării idelor prin presă, ceea ce va culmina cu introducerea legilor cenzurii. O primă măsură în
domeniullimitării accesului la informalie a fost luată imediat după încetarea evenimentelor revolulionare, în
Ela Cosma, Jlrew .~ă.~urm:ă şi ruvoluţia du la 1li41i/1li4!J, l~ll.G.Cluj-Napoca/lh!idellwrg, 2002, p. 2!!, în continuare
Jlre.m ...
" l'ierre J\llwrl I.~loria Jlrr:.~ui, lnslilulul Europe<m. Inşi, 2002, p. :15.
:• R. Briebrccht!r, "lJnler dem J\bsolulismus (1 B50-lll!l0)", în /Iunrfurl johro. Siir:hsir:he Kiimpfe. Zohn \'brlriigo nu~· dor
Go.w:hir:hte dur Sidwnhiirp,un Sm:hson im ldzlen fnhrhunderl, llnrausgegt!lwn Friedrich 'H!ulsch, W.Krafrl Verlag,
Ilermannsladl, l!l!J!l. p. 215.
1

Bevistu Bistriţei, XX, 2006,

pp.
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13 martie 1849, când va fi emisă o lege " contra abuzurilor presei", care nu a fost aplicată în Transilvania din
cauza conflictului militar. După această lege, în 6 iulie 1851 se emite o ordonantă asupra presei. Aceasta avea
clar amprenta noului regim care încerca să se instaureze. încă din primul paragraf se vorbea de rolul presei în
sprijinirea neconditionată a tronului. a sistemului de guvernare monarhie, a liniştii şi siguran!ei în interiorul
statului.
La sfârşitul lui 1851 ministrul Bach va aduce o completare a acestuia cu următoarele elemente: pe de o
parte se arăta că înainte de tipărire, se va propune acest lucru autoritătii de siguran!ă a locului de editare, iar
pe de altă parte se cerea predarea unor exemplare din tipărituri la bibliotecile publice. 4
Această lege va fi completată, în 27 mai 1852, cu" Legea asupra presei", care va stipula clar introducerea
unor elemente de cenzură. Astfel, statul încerarcă să controleze totul în domeniul presei tipărite. Legat de
publica!ii, încă din primele rând mi aqinnea este îndreptată spre controlarea editorului, a cărui nume trebuie să
fie men!ionat alături de:" ... menţionarea locului de tipărire. Ziarele trebuie să conţină şi numele redactomlui. În
cazul în care nu este mwzit un editor pentru textul tipărit sau este fals, l'a răspunde de acest lucm tipograful. ",;
O altă precizare se referă la controlul exercitat înainte de apari!ia revistei sau ziarului: "Fiecare mmzăr al

unei rel'iste va fi depus un exemplar cu semnătura redactomlui vizibilă cel târziu cu o oră înainte de tipărire
în locul de aparjpe (.. .) la comandantul şi în locul în care îşi are sediul procurorul statului (.. .). În afară de
acestea, din fiecare lucrare tipărită este obligatoriu a se trimite rm exemplar la ministerul de interne, la biblioteca
cwţii r(egale n.n) şi i(mperiale n.n.) şi la wziversităţiile publice sar1la bibliotecile ţării cu cel mult 8 zile de la
apariţie" 1;

O problemă inclusă în lege este cea a controlului editorilor şi al redactorilor care au nevoie de o serie
de autoriza!ii de care "... 011 Foie numai persoanele care sunt autorizate CII comerţul CII tipărituri d11pă legea
meşteşugului", apoi dreptul de a vinde aceste publica!ii " ... fără pennisiwzea autorităţii de siguranţă m1 este
permisă. De altfel este prohibit afişarea tipăritwilor în stradă şi în alte locuri publice, fără o aprobare specială a
autorităţii". Alătmi de aceste măsuri se vor impune o serie de norme şi reguli persoanelor care editează, tipăresc
sau sunt în redaqia ziarului: "Fiecare redactor a unei tipărituri periodice trebuie, să locuiască în localitatea de
apariţie, să aibă

cel puţin 24 de ani şi să fie cetăţi an austriac. De asemenea tJ:ebrrie să posede un drept de liberă
asupra persoanei sale, a aFerii sale; o moralitate ireproşabilă şi cu un grad de pregătire ştiinţifică
postulat, care o presupune conducerea unei intreprinderi literare. Funcţionarii statului au voie să facă pmte din
redacţie, doar dacă primesc aprobare de la autoritatea lor superioară. "7
dispoziţie

În continuare, legea mentionează o serie de restriqii, cum ar fi de pildă introducerea taxei de timbru.
Această măsură nu era una nouă, ea a fost aplicată şi în perioada premergătoare revolu!iei de către guvernarea
cancelarului Metternich. Prin această măsură se urmărea limitare numărului de cititori, prin pre1u1 ridicat al
acestui timbru. 8 Astfel, se arăta în lege: "Pentm fiecare tipăritură politică, care doreşte a trata alături de istoria
politică

a zilei şi exprimă sau sustin problemele politice, religioase sar1 sociale, trebuie să plătească o cauţiune
pentm localităţiile mai mari de 60.000 de locuitori -1 O. 000 jl( orini n.n. ), pentJ·r1 cele cu mai mult de 30.000
de locuit01i- 7.000 fl, în toate celelalte localităţii -5000 jl. (... ) cauţiunea este de a garanta acoperirea în toate
cauzele tipăritului a amenzilor. "11
Legea aqionează şi în domeniul con!inutului articolelor care: "... vor susţine tmmzl, forma de grnremare
monarhică, unitatea şi integritatea imperiului, principiile monarhice, religia, sigumnţa naţională (... ), de a
urmări şi păstra liniştea publică şi ordinea ... "10

În continuare articolele de lege contin şi pedepsele pentru încălcarea unor reguli. Acestea se văd a fi
extrem de drastice şi merg de la nişte amenzi usturătoare, până la privarea de libertate. Astfel: ",nfracţiunile
împot1iva formalităţiilor fixate la editare For fi pedepsite de la 25 până la 200 fl. şi arest de la 8 zile la o lună.

Introducerea sar1 ammţul tipărit11rilor intezise Fa fi pedepsită de la o amendă de 50 jl. şi arest de la o lună la trei
luni. Tipăriturile periodice au fiecare pe o foaie un redactor responsabilm1mit şi care va fi pedepsit de neglijenţă
J·:rnsl Wcisenfeld JJie Gesr:hiche dir: polili.~c:hr: Publizislik lwi den Sir:hr:n!Jiirgur Sru:hsun, Berlin, 1!l:iH, p.70.
Sielll:nbiirgen Bute:, Ilermmmsladl, den 14 Juni 1!152, p. ::1!1!1.
n
Ihidem.
7
Ihidcm.
8
J·:rnsl Wcisenfeld, Of!. cit. p. 70.
" Siebr:nbiirgen JJotc:, nr. !14, Jlermannsladl, den 14 Juni 1852, p. :J!l!l.
1
" Ihidem.
4
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prescrisă

(... ). Hedarea conţinutului unei legi într-o tipăritură ca fiind fărădelege, este răspunzător (redactorul n.n.)
pedepsit pentm conţillllt czz arest între 6 luni şi 2 ani. (... ). Hedactarea în conţinutul unei tipărituri a zzmzi lzzcu ce
duce la un delict l'a fi pedepsită corespunzător cu arest de la 14 zile la wz an şi amendă de la 50 la 500 fl. "11
Se observă introducerea prin lege a unor măsuri restrictive, prin intermediul cărora statul dorea să controleze
şi să preîntâmpine exprimarea unor idei care duceau la manifestări revolu~ionare, socotite periculoase. De

asemenea legea era făcută în aşa fel încât foarte uşor o anumită persoană, care răspundea de apari~ia ziarului,
putea fi încadrată într-o infraqiune şi acuzată. Se poate vedea că acliunea cădea de cele mai multe ori pe
persoana redactorului. care era cea mai susceptibilă de a plăti pentru ceea ce apărea în ziar.
Legisla(ia restrictivă în domeniul presei a fost completată apoi de înfiin\area primelor agenlii de presă
austriacă. Se ştie că prima agen(ie de presă a fost Agenţia Havas, creată în anul1835 în Franla de către Au guste
Havas, care ini~al era un birou de traducere a articolelor din presa străină. Se va dezvolta apoi cu sprijin
guvernamental şi va transmite ştiri către ziare sub forma unor foi autografe. Aceste ştiri erau preluate de la
diverşi corespondenli. filtrate şi apoi informalia prelucrală transmisă mai depa1te. 12
Tocmai de acest mijloc de filtare a informaliei se va folosi şi guvernul Bach în crearea primei agenlii de
presă. Ernst Weisenfeld este de părere că de pe urma legilor cenzurii, crearea acestor agen~ii a fost singurul
element pozitiv. u
Vor apare două birouri de presă, unul la Leipzig la începutul anului 1850, care analiza influenla Austriei
in Germania şi altul la Frankfnrt. În 18o2 va fi ridicat un comitet de conducere a presei, care comanda în
înaltele probleme ale ministerului afacerilor străine şi era în subordinea cabinetului imperial. Era condus de
tlll secretar al cabinetului imperial, care avea funqia de preşedinte, urmat de ministrul de interne şi de şeful
autorită~ii superioare de polilie ca membri. Acest comitet va avea ca scop de a influenta şi a subvenliona ziarele
din \ară, de a supraveghea rela.Uile dintre ziarele provinciale şi coresponden\ii din Viena, între foile străine şi
cele provinciale. Ca şi mijloace de ajutor au creat Osterreichische Korespondenz şi Punktationen. 14
Deşi avem de a face cu mai pu\ine ziare, cu mai pu\ine informa.Ui, presa a reprezentat în perioada
neoabsolutistă principalul mijloc de informare, cele două jmnale existente cu suplimentele lor îşi vor duce
misiunea până la capăt, cu toate că nu vor excela în domeniul editorialelor şi al comentarilor pe marginea unor
eveninente politice, însă vor pregăti calea pentru explozia în domeniul publicistic din perioada liberală.

l.Cronica presei în perioada neoabsolutislă
1.1 Cronica presei sibicne
Din punctul de vedere al publica\iilor pentru Sibiu avem de a face cu continuarea edi\iei celui mai vechi
jurnal din Transilvania, Siebenbiirgen Bate, care îşi continuă existen\a pe toată durata perioadei neoabsolutiste.
Ziarul era editat în tipografia lui Theodor Steinhaussen, care a preluat tipografia de la Martin Hochmeisterfiul in anii '40 ai secolului XIX. Ziarul întemeiat de Martin Hochmeister-tatăl a fost, după cum aprecia Ela
Cosma cea mai de seamă institu\ie de presă din Ardeal, care a luat naştere în perioada reformelor iosefine
şi a supravieluit regimului de cenzmă a lui Metternich 1". Va snpravie\ui anilor tumnltoşi ai revolnliei şi va
continua să existe şi să snpravie\niească perioadei neoabsolutiste până în 1862, când se va unifica cu o altă
pnblica\ie sibiană Hermannstădter Zeitzmg. 11 ;
Asupra zilelor de apari~ie, încă din 1850 îşi va men\ine caracterul de prim cotidian al Transilvaniei,având
edi\ii de patru ori pe săptămână: luni, miercuri, vineri şi sâmbătă. În 1855 va apare de 5 ori pe săptămână, prin
11
12
D

11

15
16

Ihidum.
Jlir!rrc AIIH!rl, Op.cil. p.41.
Ernsl Weisenf'eld, Op.r.il. p. 71.
I/Jidum, p. 71.
Ela Cosma, J1mm .... , p 31.
Asupra existentei foii sibione vozi: Emil Sigcrius., "Din Enlwicklung der J>ublizislik boi die SidH!nbi.irger Sachson"
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editarea lui şi maJ"1ea. Această regularitate a apari~iilor se vor menline până în 1860. Numărul de pagini ale
unui număr va fi de regulă de 4, însă dacă numărul evenimentelor o cerea numărul de pagini ajungea până la 8.
Din punctul de vedere alnumerotării paginilor aceastea erau însemnate de la prima pagină din primul număr
şi continuau tot aşa până la ultimul număr.
Ca şi rubrici se poate observa existen1a unei inconsecven1e în domeniul rubricatnrii, cu titluiri de rubrici
care apar şi dispar în funqie de dorin la editorului şi a redactorului. Dintre acestea se remarcă Ămtlicher Theil în
care de obicei erau inserate aspecte care lineau de anumite ordonan1e şi decrete centrale sau ale Guberniului şi
ocupa un loc central în prima pagină, apoi Xicht ămtlic:her Tlteil, tmde de obicei erau menlionate evenimentele
petrecute pe plan local sau în cadrul imperiului. Rubrica Ausland, trata de obicei problemele petrecute la
nivel european. însă şi evenimente din America sau Asia. La acestea am mai adăuga 1Yeustes, Telegraphische
Depeschen, care men~ionau de obicei evenimente de ultimă oră. În perioada războiului Crimeii foaia sibiană
cuprindea rubrici ca: Zur politischen Geschichte des Tages, Politisches Revue, Ztzr Krigschmzplatz, dedicate
aproape exclusiv problemelor care !incau de desfăşurarea războiului. Alte rubrici care ocupau un loc în paginile
ziarului erau Feuilleton-ul, care trata de obicei subiecte cu caracter literar; Theaternachricht, ce cuprindea
prezentări de spectacole; Telegraphiscl1e Wiener Bărse-Cotzrs, care se referea la cursul bursei din Viena;
.'Aeteorologische-Beobachtrmgen Ztl Hermannstadt in Monat..., ce convnea prezentarea valorilor temperatnrii, a
presiunii admosferice, a circula1iei vântului, a norilor şi a aspectului cerului pe luna în curs. La acestea am mai
adăuga Inserate şi Kundmaclwngen, care ocupau de partea de reclame şi publica1iuni a ziarului.
Din punct de vedere al suplimentelor acestea vor fi doar două. Pe de o parte avem pe Amt-und Inteligenz
Blatt Zlllll Siebenbiirgen Boten, pentru perioada 2 ianuarie 1850 - 12 septembrie 1856, cu un conlinut care
cuprindea publica1iuni de legi, ordonan!e, decrete centrale şi gubeniale. Pe de altă parte avem de a face cu o
reeditare din perioada anterioară revoluliei a lui Transihrania. Wochensclllift fiir siebenbiirgische Landeskunde,
Literatw·und Landeshzltur Beiblatt zum Siebenbiirgen Boten. Va apare in perioada 17 decembrie 1851 şi până in
1863, după cum apare in fişierele Bibliotecii Muzeului Bruckenthal din Sibiu. Conlinutul este precumpănitor
literar şi ştiin1ific, grupând de cele mai multe ori nume şi studii ale personalită1iilor culturale grupate in jurul
lui Verein fiir siebenbiirgische Landeskzwde.
Despre editorul Theodor Steinhaussen avem foarte pu~ine date, ştim doar că a preluat undeva în anii 1840
vechea tipografie a lui Hochmeister. Legat de acest lucru, Ela Cosma apreciază ca fiind vorba de 1840 17 , iar
Hans Meschendorfer, apreciază că doar în 1843 tipografia va fi preluată. 18
Redactorul ziarului a fost pentru perioada august 1849 - august 1850, Heinrich Schmidt, pentru august
1850 - septembrie 1850, Karl Fabritius,după care redactorul ziarului până in 1852, când, pentru perioada 3
ianuarie 1852- 2 iulie 1852, a fost redactor din nou Heinrich Schmidt, apoi până in 4 decembrie 1858 dr. Alois
Senz şi din nou editornl până la finele perioadei neoabsolutiste.1!1
Despre Heinrich Schmidt ştim că s-a născut în decembrie 1815 în Bratislava, fiind fiul unui meşter
pălărier. Îşi urmează familia in Transilvania, unde urmează şi studiile gimnaziale. Studiile universitare le
face la Halle şi Jena, unde audiază cursurile de filosofie şi ştiinle politice. Se reintoarce în ~ară şi este primit
în rândurile profesorilor de la Academia de drept din Sibiu, în ianuarie 1844. Se remarcă ca un promotor al
mişcării asocia1ioniste, fiind membru în mai multe asocia!ii, dintre care se remarcă Ferein fiir siebenbiirgische
Landeshwde. În perioada revolu1iei se eviden1ează ca o proeminentă personalitate a mişcării antiunioniste,
între lunile mai şi octombrie 1848 va edita 20 de caiete ale săptămânalului Unterhaltrwg aus der Gegenwmt,
pozi!ionat într-o atitudine antiunionistă şi promovând ideile centralismului austriac. Este ales deputat al
Sibiului în Dieta întrunită la Pesta în septembrie 1848, de unde se retrage în semn de protest ca urmare a
hotărârii luate de dietă, după care deputa1ii saşi nn urmau să fie aleşi, ci numi li de guvern. Se întoarce în Sibiu
şi devine pentru scurte perioade redactor a lui Siebenbiirger Bate, unde a încercat ca foaia sibiană să devină-"
un organ al intereselor na1ionale săseşti". A înfiinlat şi condus Siebenbiirger Qumtalschrift, pentru perioada
1859-1860. Îşi păstrează func1ia de profesor la Academie până în 1867, când această institulie va fi preluată de
17
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către Ministerul ungar al cultelor §i îmă!ământului. Împreună cu aW colegii îşi va pierde postul. Deznăd[,jduil
îşi pune capăt zilelor la 3 mai 1870 la Cisnădie. 20
Deşi a condus doar câteva luni redaqia lui Bote. Karl Fabritus (1826-1881) se remarcă ca unul dintre cei
mai proeminenti istorici saşi ai secolului al XIX-lea. Provine dintr-o veche familie sighişoreană. Studiile în
filologie şi istorie le urmează la Universită~ile din Viena şi Leipzig. După terminarea studiilor devine redactor
la publica~ii în Pressburg şi Sibiu,iar în 1850 reYine în oraşul natal,unde funqionează ca profesor la Şcoala din
Deal şi apoi din 1868 ca preot în Apold. Între 1867-1881 a reprezentat circumscrip~ia Sighişoara în Parlamentul
maghiar. Se remarcă ca un prolific istoric prin studii asupra trecutului Transilvaniei, dar mai ales prin publicarea
de izvoare istorice ca: Cronica Transilvaniei a lui Georgius Krauss şi excelentul studiu asupra personalită!ii
primarului Johann Schuller van Rosenthal. Devine membru al Academiei Imperiale de Ştiin!e din Viena. 21
Deşi a condus cea mai lungă perioadă redac!ia ziarului, informa!iile pe care le avem despre dr . .'\lois Senz
sunt destul de pu!ine, ştim doar că era coleg cu Herinrich Schmidt la Academia de Drept din Sibiu. "2
Nu cunoaştem aW colaboratori ai ziarului, însă presupunem că aceşti coresponden!i proveneau de cele mai
multe ori din rândurile cercurilor profesionale ale profesorilor de la gimnaziile din oraşe sau din elementele,
care făceau parte din protipendata burgnrilor săseşti transilvane.
Deşi majoritatea istoricilor saşi, arată că foaia sibiană îşi va pierde din reputa!ie prin atitudinea sa oficială,
eviden!iat încă din frontispicul foii de titlu prin apari!ia deasupra numelui ziarului, a vulturului bicefal
austriac, în aprilie 1853, ziarul sibian îşi continuă tradi!ia din perioada anterioară revolu!iei de la 1848/1849
prin expri.marea punctului de vedere al cercurilor conservatoare grupate în jurul Academiei de Drept din
Sibiu şi a funqionărimii oficiale a Universită!ii Saxone, element reliefat de prezen!a în fruntea redaqiei a
personalită!ilor acestor foruri.

1.2. Cronica presei braşovene.
Despre foaia braşoveană, Kmnstădter Zeitung, putem spune că a apărut în urma prefacerilor revolu!ionare
ale evenimentelor de la mijlocul secolului al XIX-lea. Ziarul continuă practic tradi!ia lăsată de prima foaie, care
a apărut la Braşov şi anume Siebenbiirger Wochenblatt, sub ini!iativa şi devotamentul aceluiaşi inimos tipograf
şi editor Johann Gătt.
Kmnstădter Zeitrwg, va apărea din martie 1849 sub acest titlu şi se va eviden!ia în perioada neoabsolutistă,
cu toate opreliştile determinate de legile cenzurii ca un bastion al independen~ei jurnalistice. Deşi în perioada
aceasta nu se va putea eviden~ia ca un ziar de analiză a evenimentelor interne, prin informa!ille externe aduse
în paginile ziarului mai ales asupra mişcărilor na!ionale din Europa va eluda cenzura, ceea ce demonstrează
încă o dată spiritul liberal şi curajos al editorului braşovean.
După cum arătam, ziarul se va eviden!ia în această perioadă ca unul de informa!ii, luptând cu greu ca să-şi
păstreze independen!a. Ernst Weisenfeld înlucarea sa dedicată presei săseşti, arăta că Gătt a fost unul dintre
pu!inii editori care în această perioadă şi-a permis să selecteze şi să taie din informatiile oficiale graiie unei
bune relaiii cu Guberniul Transilvanei. 2 :~
Ca şi zile de aparilie acesta era tipărit iniiial de două ori pe săptămână, luni şi joi. Deşi în 1855 în
frontispicul ziarului era anun!ată apariiia de trei ori pe săptămână, adăugându-se zina de marii, ediiiile ziarului
rămân un timp tot aceleaşi, de două ori pe săptămână. În 1856 edi!ia ziarului va fi editată în zilele de mar!i, joi,
vineri şi sâmbătă, iar din 1859 în loc de marii va apărea luni, tot de 4 ori pe săptămână. Paginile ziarului vor
fi numerotate abia din anul 1851 de la prima pagină din numărul 1 al ziarului în continuare până la ultimul
număr din an. Numărul paginilor unui număr eran de obicei de patru, însă dacă evenimentele zilei o cereran
numărul acestora va ajunge până la 8.
Asupra rubrica turii observăm aceeaşi inconsecveniă ca şi în cazul lui Bate, se remarcă la începutul apari1iei
rubrici ca, Aemtriche Nachrichten, cu informalii oficiale centrale sau locale. Apoi urma rubrica 6sterreichisches
20
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;\1onarche, cu ştiri din cuprinsul monarhiei dunărene; Azzsland, care cuprindea de obicei ştiri cu caracter extern,
cu o subrubrică 1·erschiedene .\'achrichtcn, care cm1~inea diferite ştiri multe dintre ele cu caracter senza~ional.
La acestea se vor mai adăuga rnbirca de anun~uri Anzeige şi .\1eteorologische Beobachtzwgen mn Eduard Lwtz,
în care erau menlionate temperaturile existente în Paris şi Viena. Urma apoi Preise der Szzchte in Kronstadt,
care menliona pre~urile produselor alimentare de la târgui săptămânal din Braşov şi Wiener Bourse-Cozzrse,
legat de fluctua1iile bursei din Viena. Cu timpul, mai ales datorită războiului Crimeii, vor apare alte rubrici ca

Zur politische Geschichte des Tages, Politische Beobachter şi KTig-zwd Friedensnachrichten, Zur KTigschazzplatz.
Acestea cuprindeau de obicei ştiri privind mersul operaUunilor de război şi discuUile din cancelariile europene
pentru rezolvarea crizei. În cadrul acestor rubrici la loc de cinste stăteau ştirile cu privire la evenimentele din
Ţările Române. Lângă acestea vor mai apare rubrici, care men1ionau veşti de ultimă oră ca: Telegraphische
Depeschen şi Letzte Xachrichten. Din 1851 va deveni foaia oficială a Camerei de Comer1 şi Meşteşug din Braşov,
ini1ial în paginile ziarului, apoi într-un supliment lunar va publica protocoalele şedin1elor Camerei. Ca şi
rubrici insolite erau Wittenmg in Kronstadt, care cuprindea temperaturile, presiunea admosferică, viteza şi
direqia vântului din Braşov, apoi Kronstădter Todenliste, începând cu anul1858, era realizată lista decedaliilor
lunii trecute cu menlionarea numelui, prenumelui, meseriei, religiei, a bolii şi a zilei decesului. Interesant
este împăr~irea acestei liste pe cartierele Braşovului. Apoi mai era Ball-AliZeige, care cuprindea cronici ale
evenimentelor mondene din Braşov, ceea ce ne demonstrează existen1a unei redac1ii bine puse la punct. Spre
deosebire de celelate ziare în tradilia lui Kronstădter Zeitzwg, va apare destul de târziu rubrica Feuilleton, doar
din anul1859. Acest lucru credem că s-a datorat prezentei unui supliment literar.
Legat de suplimente acestea vor fi în număr de trei. Vom avea de a face cu continuarea edi1iilor suplimentelor
din anii anteriori revoluliei este vorba de Satellit şi Blătter fiir Geist, Gemuth, und Vaterlandeskunde.
Satellit va reapare începând cu ianuarie 1850 până în septembrie 1858. Va avea un format mic de quart
şi ca perioade de apari1ie va fi de două ori pe săptămână marii şi sâmbătă, probabil din motive financiare va
apare din 1855 doar o dată pe săptămână sâmbăta, iar din 1856- luni. Conlinutul era aşezat în patru pagini, cu
rubrici ca: Kleine Berichte Fonlokalen Interesse, amtliche Mitteilzwgen. Conlinutul articolelor era unul destul de
interesant cu dezbateri de cele mai multe ori în domeniul meşteşugurilor. Din păcate spre deosebire de edi1ia
sa din perioada anterioară revolu1iei, mnnerele acestuia s-au păstrat destul de pu1ine în biblioteci.
Blătter fiir Geist, Gemuth, und l'aterlandeskunde, va avea apărea cu exceplia anului 1853 până în 1858.
Ini1ial nu avea o dată precisă de aparitie fiind trimisă revista gratis abonaliilor, apoi din 1856 va apare miercuri.
Conlinutul era unul literar şi din păcate ca şi în cazul lui Satellit foarte puline numere se păstrează în bibliotecile
publice. Aparilia celor două suplimente va fi sistată în 1858 din motive financiare. 24
Din 1858 va apare un alt supliment separat al ziarului Protokollen der Kronstădter Handel zwd
Gewerbekammer în format mic, având 16 pagini şi cu o periodicitate o dată la o lună. Acest supliment va
conline rapoartele şedintelor lunare ale Camerei de cornel şi meşteşug din Braşov.
Spre deosebire de Bate, Kronstădter Zeitzwg, nu a avut redactori responsabili, pe lângă munca de editare
Johann Gătt a îndeplinit şi munca de redactor responsabil. Despre el ştim că s-a născut la 10 decembrie 1810 la
Wehrheim im Taunus, principatul Nassau. La Frankfurt îşi începe ucenicia în domeniul tipografiei, iar în 1830
perioada de călfie, care necesita părăsirea zonei unde li-ai început meseria şi realizarea unei drnmelii pentru
a deprinde în alte zone, mai bine, secretele meseriei. Astfel, el străbate oraşe ca Berlin, Breslau, Briinn, Viena,
Graz, Laibach, Trieste, Pesta, Bucureşti. În 1832 se va stabili la Braşov, unde se va angaja la tipografia lui Franz
van Schobeln, a cărui baze au fost puse în secolul al XVI-lea de către Johannes Honterus. În 1834 reuşeste
să cumpere tipografia şi în 1837, după ce cu doi ani înainte oblinuse cetă1enia, fondează ziarul Siebenbiirger
vl'ochenblatt, care din 1849 se va transforma în Kronstădter Zeitzmg. În 1867 primeşte Ordinul Franz Josef, în
1879 se pensionează, dar datorită morlii asociatului său Heinrich Gătt, revine la redaqia ziarului. Va mmi
în 1888. Importanta lui pentru presa scrisă din Ardeal este covârşitoare. Nu doar că a a adus după 1830 un
nou impuls presei săseşti din Transilvania, dar a reuşit să fie editorul presei româneşti din Transilvania prin
apari1ia în tiparnila sa a Gazetei Transilvaniei. ~ 5
21
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Printre colaboratorii săi. la începutul anilor 50, va apare un corespondent din Berlin, care se va semna,
sub un pseudonim, Friedrich Wilhelm, probabil un student transilvănean. După multitudinea de relatări din
Sighişoara, Cluj, Tg . .Mureş, Mediaş, Sf. Gheorghe, Viena şi Pesta putem presupune, că în aceste localităli
dispunea de corespon::lenli. Din păcate, nu le cunoaştem numele acestora, posibil să fie aceiaşi coresponden!i
ca din perioada anterioară revohtliei. Singurul colaborator cert este profesorul Julius Meschendorfer, care se
semnează mai ales în articole cu referire la situalia şcolară.
Activitatea foii braşovene se va eviden!ia în domeniul ştirilor, în această perioadă în care statul intervine tot
mai decis in domeniul presei pentru a opri orice manifestare de opozilie care ar determina mişcări revoln!ionare.
Este meritul lui Johann Gătt care prin toate mijloacele a linut linia independentă a ziarului, limitând pe cât
posibil intervenlia, în ciuda snbven!ilor generoase oferite de către instiht!iile statului.

2.Principalele probleme dezbătute în ziarele săseşti în perioada neoabsolutistă
În această perioadă se poate observa, după cum am arătat mai sus, o limitare a exprimării opiniilor prin
intermediul presei scrise. Acest lucru se datorează statului, care prin legile cenzurii au încercat să înnăbuşe
orice manifestare, care ar fi putut duce la aparilia unor mişcări revolnlionare. Se observă că o parte a presei
devine obedientă, dacă ar fi să menlionăm cazul foii sibiene, Siebenbiirger Bate, care va deveni ziarul oficial al
guvernului în provincia Transilvania, bncurându-se de subven!ii din partea statului sau dimpotrivă încearcă
din răsputeri să lupte pe toate front urile cu cenzura pentru a-şi păstra independenla, dacă aducem ca exemplu
cazul lui Kronstădter Zeitrmg.
Tot în această perioadă vedem cum în paginile ziarului tot mai mult spaLiu este ocupat de ştirile externe.
Ziarele săseşti se vor dovedi observatoare atente a fenomenului relaUilor internalionale din aceea perioadă.
Evenimentele care afectau activitatea concmtului european fiind tot mai mult presărate în rândurile articolelor.
Acest lucru s-a manifestat pe diverse planuri: prin relatarea unor evenimente, care lineau de dezbaterile din
interiorul conferin!elor europene, organizate pentru a rezolva unele probleme spinoase, cum a fost de pildă criza
orientală, care va izbucni cu putere la mijlocul anilor 50, sau conflictul italo-austriac. La acestea se adăugau
o serie de articole care tratau părerea opiniei publice dintr-o mare putere emopeană cu privire la o anumită
situa!ie, care măcina activitatea cancelariilor europene. Aceste ştiri şi analize preluate de la o serie de publica!ii
străine, cum ar fi jurnalul englez Times, pnblicaliile franceze Monitellr, Le Figaro, ]ollmal de l'Empire, belgiene
ca Independence dll Belge sau germane ca Kălnische Zeitrmg sau Allsbllrger Allgemeine Zeitrwg, cuprindeau
o multitudine de informalii de la prezentarea pe larg a dezbaterilor, a luărilor de pozi!ie din parlamentele
europene, cum ar fi de exemplu Parlamentul englez sau Adunarea Nalională franceză, până la analizele făcute
de aceste ziare asupra problemelor zilei.
În tratarea evenimentelor interne vor predomina informa!iile preluate de la ziarele centrale austriece ca
Wiener Zeitllng sau Wanderer, acestea tratau de obicei probleme din interiorul cur!ii şi guvernului central. La
acestea se vor adăuga coresponden!ele din diverse zone ale Transilvaniei sau imperiului, care eran transmise
de obicei de o serie de corespondenli locali, dar nu erau excluse nici referirile la publicaliile apărute într-o zonă
sau alta. De obicei aceste mticole ocolean tratarea unor probleme care Lineau de aspecte politice şi de cele mai
multe ori problemele dezbătute erau cele economice cum ar fi de pildă situalia meşteşugurilor, a comer~ului
dintr-o anumită localitate sau regiune şi noile ordonanle emise în domeniu şi modul de aplicare al lor. De cele
mai multe ori aceste coresponden!ele aveau un caracter pur informal şi de obicei se căutau ştirile cu caracter
senza1ional.
Dacă ar fi să facem o analiză a tipologiei articolelor apărute în această perioadă, am putea menliona trei
etape:
- o primă etapă. perioada 1850- mai 1852, pe care o putem numi ca fiind a marilor speran1e, când domină
articole care înceară să explice problemele teritoriale din Principatul Transilvanei, memoriile trimise
pentru sperata organizm·e teritorială a provinciei. Aici se poate observa faptul că majoritatea a1ticolelor
tratează noua arondare cerută a Sachsenland-ului, disculiile pe acestă temă din cadrul Universită~ii
Saxone şi mai ales disputele cu români de pe Pământul Crăiese, care doreau, alături de cona!ionalii
Kullur. :l.il'ilisulion. Wi.%·cmsc:huft.

Wirl.~r:huft.

/,u/mn.mwm

Sielwnbiir~en,

Kral'L Verlag, 190:!, pp. :~!!1-392.: Ela Cosma

"Editorul johann Giill şi presa săsească din Braşov în anii revolu!ici din 1114B/11l4(J'' înlc/cnliulutc şi alturitulu. Studii du
imawJJo~ie,

II, l~U.C. Cluj-Napoca, 199H, pp. 211-225.
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lor din comitate. Banat şi Bucovina crearea mmi mare ducat românesc, care să înglobeze totalitatea
românilor din imperiu:
o a doua etapă este între mai 1852 - vara 1859, pe care am intitula-o etapa crizei orientale, când
introducerea ordonan~elor asupra presei sunt puse in aplicare şi majoritatea ştirilor sunt axate pe
problema orientală. Acum ziarele săseşti din Transilvania aduc în fală mai ales problemele războiului
CrimeiLcare a angrenat toate marile puteri europene. Am putea spune referitor la acest conflict major,
care a afectat Europa la mijlocul secolului al XIX-lea, că foile săseşti braşovene şi sibiene prin informalii
totale asupra conflictului- tratau încartirnri de trupe, prezentau ciocnirile şi luptele purtate de armatele
beligerante şi discu~iile din interiorul cancelarilor europene- reprezintă tma dintre cele mai bune surse
documentare pentru desluşirea evenimentelor care s-au manifestat în criza orientală. Putem spune că la
acest război, care este socotit de cele mai multe ori primul război modern al omenirii în care au abundat
coresponden~ele de la teatrul de operaliuni şi care au adus faima ziarului Times şi corespondentului
său William Cobett, ~ 6 foile săseşti din Ardeal, care nu au avut coresponenli au informat pe larg publicul
cititor asupra operaliunilor diplomatice şi de război, Şi după sfârşitul războiului, problema orientală
va umple în continuare paginile ziarului, mai ales prin prezentarea pe larg a Chestiunii Româneşti,
începând cu alegerile pentru divanele ad-hoc şi sfârşind cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza;
în sfârşit, cea de a treia etapă, a ince1titudinilor, ctlprinsă între toamna lui 1859 şi diploma din octombire
1860, o putem clasa ca o perioadă de căutări. Articolele, deşi, se situează pe acelaşi calapod parcă
încearcă să transmită dincolo de clişeul impus de cenzură zorii unei noi epoci din istoria TransilvaneL
Este epoca care pregăteşte noul drum din perioada liberală.

2.1. Etapa marilor speranţe
Problemele arondării noii adminstralii săseşti, a noii organizări a Transilvanei după revolu~ie, a făcut ca
în paginile ziarelor să cmgă foarte multă cerneală. Este perioada de după constiulia din 4 martie 1849, care
nu a reusit să rezolve problemele nalionale ale A..rdealului, dar care prin caracterul său provizoriu a aprins
speranlele saşilor şi românilor. Este perioada în care cele două na1iuni aliate cu imperialii la 1848 socotesc că
sunt îndreptă1ite să li îndeplinească idealurile nalionale, ca urmare a loialismului de care au dat dovadă.
Pe de o parte, românii, începând cn petilia din 13/25 februarie 1849, au dorit crearea unei autonomii
politico-nalionale care să înglobeze pe românii din Transilvania, Banat. părliile ungmene şi Bucovina, într-o
singură naţiune

de sine stătătoare.

27

Pe de altă parte pentru saşi aparilia neoabsolutismului a creat un nou spaiiu de acliune. Manifestul imperial
din 21 decembrie 1848 a fost văzut de populalia germană ca un nou început, prin care Pământul Crăiese, să se
transforme într-un veritabil Sachsenland! Ţară a Saşilor, care să dispună de o largă autonomie. Crearea districtelor
militare, în special a districtului Sibiului, nu a făcut altceva decât să acorde mai multe speranle reprezentanvlor
saşilor. De fapt, Viena prin crearea acestor noi forme de organizare administrativă nu a făcut altceva decât de a
subordona administrava puterii armate şi automat, de a restrânge orice formă de autonomie.
Ca urmare a acestui lucru, în decembire 1849, Universitatea Saxonă a pus bazele unor principii moderne
de organizare a autonomiei săseşti, după care aceasta depindea direct de coroana de la Viena. O problemă era
prezen1a românilor pe Fundus Regius cărora le-au fost acordate libe1tăli şi dreptmi în domeniul cultural şi
dreptul de a-şi folosi limba ca şi limbă maternă. Începutul anului 1850 aduce tot mai multe speran1e în crearea
unei mărci săseşti în Transilvania, care să se afle sub directa subordonare a cnrlii de la Viena, prin atribuirea
titlului de MaJtengraf al saşilor împăratului Franz Josef.
Viena a refuzat acest proiect văzându-1 ca o desprindere din unitatea statală a TransilvaneL După
proclamarea oficială a neoabsolutismului, comitele Franz Salmen pierde din privilegiile saşilor, iar autoritatea
sa este restrânsă. În 1852 organele Universitălii Saxone sunt subordonate funqionarilor de stat şi pentru a doua
211
oară în istorie, aceasta îşi pierde din impo.rtan1ă.
2

''

z;
211

Pierrc Albcrl, op. cii. p.55
J.c;luria rom{milor, voi. VII, Lom 1, mi. Enciclopedică, llucureşli 20!J:l, p. 30B.
Bela Kopcczy, Kurt.u Gu.c;r:hichlu Siohon/Jiirguns, Akadr!miai Kiarlo, lludapesl, 1!l!lO, p. :i75; Ela Cos ma, "Polilică, biserică
şi şcoală la saşii ardeleni în Limpul dualismului (1flli7-1D1B), în Istoria Humfmioi. Tmnsilwwin. voi IL (1BG7-1D47),
edilura George Bariţiu, Cluj-Napoca, 1D!l!l, p. 24!1.
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Ceea ce se obseiTă, este tocmai faptul că, cele două na~iuni îşi vor disputa un ipotetic teritoriu în zona de
sud a Transilvaniei şi a regimentelor grănicereşti din zona Năsăudului şi a Bistri~ei.
După cum arătam, noua organizare a Transilvanei în districte militare a dat sperm* saşilor ardeleni, ei
sperau că o parte a problemelor lor vor fi rezolvate. Noul district al Sibiului îngloba o serie de teritorii locuite de
saşi şi aflate în afara zonei Pământului Crăiese. Este vorba în primul rând de cele 13 sate situate în zona dintre
cele între cele două Târnave, numită de istorigrafia săsească Mesopotamia Transih•aniei, zn ele au fost singurele
comunită~i săseşti aflate în stare de iobăgie. Însă această nouă arondare a districtului militar al Sibiului a
cuprins şi o serie de localită~i româneşti.
După cum spuneam, noua arondare administrativă a Transilvanei, grupa în jurul districtului Sibiului
aproape tot teritoriul fostului Fundus Regius, minus zona grupată în jurul Bistri~ei, care făcea parte din districtul
militar Reteag. Acest lucru a lăsat impresia că idealurile na~ionale ale saşilor vor fi rezvolvate. În paginile
aceluiaşi ziar găsim exprimarea acestor speran!e: "Încă pluteşte bucuroasa emitere, prin care publicaţizwea

comandantului de district sibian din 25 septembrie 1849 (... )privind încorporarea noilor ţinuturi comitatense la
nou arondata ţară a saşilor; peste tot naţil!nea săsească îşi Fede realizate dezideratele în faţa ochilor-Ne amintim
cu înflăcărare dintr-o dată, cum gzwernarea noastră prin dovada acţiunii ne ajută să realizăm desăvârşirea
pzincipizzlui <ca acelaşi element naţional să fie zwit> ". La aceste speran~e aduce şi o serie de argumente şi
de modele deja create în imperiu: " În primul rând este vorba de zm principiu de bază legat de unire (... ), de
Szalader-ul ungar aparţinând de cozpul naţional al croatiilor, a locuitorilor din insula Mur legată de nol!a
arondare croată, de formarea Voivodinei şi Bllcovinei; se obsezvă czz mare bl!curie Clllll unirea comzwităţiilor
săseşti cll majoritatea fmţilor naţionali este savurată de toţi", apoi prezintă teritoriul dorit a fi încorporat în
noua arondare: " Tara Săsească noll schimbată să fie czz părţile de teritoriu a celor 13 sate dintre Târnm•e, al
nolllui district al Regliimzlui, ambele gmpuri compacte germane aflate în apropierea nemijlocită a proprietăţilor
Tării Săseşti"_:w

La fel ca şi în cazul peti!iilor românilor semnatarul articolului vorbeşte despre faptul că, saşii sunt
a primi satisfaqie de pe urma acestor cerin~e şi în acest sens arată fidelitatea şi jertfa de sânge de
care au dat dovadă pentru cauza imperială în timpul revolu!iei: "... Fisul pentm o grwemare legală, pentm drept

îndreptă~i!i
şi lege

a fost pus la încercare prin botezul de sânge şi prin (.. .) imensa victimă (. ..) a Regl1imzlui. "31
Spre deosebire de foaia braşoveană, cea sibiană, Siebenbiirgen Bate, se va angrena în o serie de dispute
asupra rolului şi a locului ocupat de români în cadrul noii arondări a Sachsenlandu-lni, cu o publica!ie satrică
vieneză numită Hwnorist, a cărui redactor a acuzat saşii de rele tratamente aduse românilor. Acest articol a
apărnt ca urmare a deselor luări de pozi!ie din presa românească. din Ardeal. Dar mai bine lăsăm textul să
vorbească: "AFem îndemânarea ca printre variaţii noştri oponenti, în ultinml timp, trebuie să se zmmere şi
domnul M.G. Saphir în zmmărul16 al lui Hmnorist, unde dă o pretinsă corespondenfă din Sibiu, în care spune
că <Siebenbiirger Bate şchioapătă puternic> şi că nu se poate crede ca <napunea săsească să-şi găsească în
această foaie reprezentativitatea> ",apoi îl acuză pe acest domn că ar fi spus cu referire la rela!iile dintre români
şi saşi că "<Românii din Tmnsilvania, în special cei din Tara de sus (!?) şi din comitatul Tâmava mi protestat
mereu contra împăztizii lor în scaunele săseşti şi se reclamă Proclamatia din 18 octombrie 1848, constituţia şi
pronunţarea egalei îndreptăţilii> ". 32
Acuzele îndreptate împotriva na!innii săseşti continuă apoi în paginile aceluiaşi articol: "<Saşii doresc
a se mzmi germani, doresc a-şi proclama recunoaşterea lor ca fraţi originari în Germania>". În aqiunile lor

saşii s-ar fi dedat la nişte abuziri care an dus la nemnl~umirea românilor şi la decizia acestora de a-şi căuta
dreptatea la împărat: "<Ari trimis trei preoţi şi 1111 Fiacar în închisoare, mai sperăm că de aici spre Fiena Fa
pleca o deputăţie pentm a obţine Jlll destin mai bun românilor, dacă românii în trecut au avut a se bucura de o
mai mare considerape, întodearma, dar ca supuşi fideli preţuiţi. Pe costurile acestui corp naţional au constmit
saşii şcoli(.. .}, în timp ce pe români i-au lăsat fără învăţământ şi i-au ţinut depazte de funcţii(... ), azi fost folosiţi
mimmaţii şi puternicii mmâni.

doar ca animale de povară> ":1:1.

Vezi în accsl sens studiul lui Micluwl Kroner nsupa islorci comunei Zuc:kmnnlel/ Ţigmandru pc wv.·w. siebenbiirgen/
orlschnften.dc -fără Litlu.
10
'
Jdcm, nr. 1 Donnerslng, den 2. Januar 11150.
31
Ihidum.
2
"
Siu!Jenbii~cn Bote, nr. 24, Ilermnnnslndl, dlm 14. Februar 1Wi0, p. 115.
'"' Ibidem.
2

"

227

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

La aceste acuze redactorul ziarului răspunde. arătând că este vorba de un atac adus na~iunii săseşti cu
singma dorin~ă de a discredita acest popor: ,. Aceastri corespondenţă are de regulă o singură culoare şi 1m
singur scop de a dezama bunele norme săseşti". Referitor la români, arată că aceştia nu au de ce să se plângă
pe teritoriul săsesc, unde situa~ia lor esle mai bună ca în alte părli şi că de fapt conducătorii acestora au doar
o idee utopică ca şi \'iziune politică şi anume crearea unui mare ducat românesc în Imperiu. Mai mult chiar îi
acuză de idealuri daca-romane: "... conaţionalii (românilor n.n.) în BucoFina şi comitatele maghiare au năzuit

la realizarea 1mui gând măreţ mai mult decât în trecut; centralizarea românilor din monarhia austriacă; este o
idee îndrăzneaţă ce zboară şi dincolo şi dincoace de graniţele valahe şi moldaFe. Unitatea eJ..iemă a năzuinţelor
româneşti impresionează aici în faţa mimămlui neînsemnat al capacităţii româneşti de conducere şi de
înţelegere a proprietăţii". Sunt găsi~i şi vinova~ii pentru această stare de lucruri, şi anume preo~ii românilor care
în această perioadă se dovedesc a fi extrem de aclivi, mai ales prin intermediul episcopului ortodox de Sibiu,
Andrei Şaguna, care acum îşi începea demersnrile în vederea reînfin~ării mitropoliei ortodoxe a Transilvanei :

"Ascultarea aproape exemplară a comunităţii către preoţi în biserica orientală, sigur religia va servi stămniţelor
Episcopul ne1mit din Sibiu m fi mnnit în scwt timp episcop românesc al Transilvanei; românii
austrieci doresc să aibă o ierarhie independentă CII wz mitropolit românesc în scaun şi eliberarea regimentelor
grănicereşti de ierarhia sâiM. "·14
naţionale.

Împotriva realizării proiectelor româneşti, în opinia autorului replicii, stă în primul rând prezen~a unor
alogeni între români, lucru, ar fi elementul determinant al starii de conflict din această parte a Imperiului.
Idealurile ·românilor de unitate şi starea de conflict pe care au provocat-o contravin tendin!elor centraliste de
acum ale Vienei: "]IIdecând le stau împotriFă două obstacole impoztante: îm prinmlrând idealurile statului unitar

austriac (...}, români 1111 trăiesc toţi într-o masă compactă, ci împreună CII mulţi opone[i din alte naţionalităţi
De unde cemta şi gâlceam românilor czz sârbii în Voilrodina şi în administrarea ţimzt1Ilui timişan; de
unde cemta şi gâlceam românilor cu maghiarii în Ungaria şi păzţile zmgurene la Transiilranei; de unde cemta
şi gâlceava mmânilor cu mtenii în Bucovina; de unde e:\.iraordinam cemtă şi gâlceavă a mmânilor cu saşii în
Tam Săsească". De altfel, legat de acestă problemă şi în interiorul Universitălii Saxone există voci care doresc
separarea totală a comunită~iilor româneşti de cele săseşti: "Se ştie că în UniFersitate s-a pmnunţat zw pmtid
foarte activ pent.z·1z o radicală despăzţire de conmnităţiile nesăseşti (.. .)anexa furiei (acestui partid n.n.) profetează
o radicală sepamre că de 50 de ani elementul german din Transili'Onia a fost depăşit de cel românesc. ".1 5
înconjuraţi.

La acuzele făcute de publica~ia vieneză asupra faptului că românii au fost lipsi~i de drepturi şi îndepărta~i
de la accederea în funqiile publice, se disculpă arătând: "Am spus, că înţelegerea practică a egalei îndreptăţiri

nu a fost formulată. Cel puţin nicăieri nu a fost făcută o pmpunere oficială a acesteia. De unde stă atunci la
concetăţenii nostrii români egala îndreptăţire (... ) se ştie că în special în Ungaria şi Transilvania la fiecare
naţiune este o dorinţă de a aFea mai mulţi concetăţeni ca şi funcţionari reprezentativi (... ) noi credem (. .. )
că dorinţele românilor în această direcţie va primi o mică atenţie". Numărul funclionarilor şi de modul de
pregătire al acestora nu trebuie să se lină cont de numărul popula~iei, ceea ce este o himeră şi români niciodată
nu au putut să-şi dovedească puterea, iar func~iile pe care le cer sunt doar propriilor lor beneficii na~ionale:

" Niciodată masa goală mi a hotărât singură problemele statului; pe tărâmulluptei sângemase (... ] 195 de mii
de soldaţi români mi azz putut copleşi pe mai mult sau mai puţin nwnemşii insurgenţi maghiari (... ) Românii
vor tocmai pentz·u că sunt româ.Izi să-şi împmtă ocuparea fzwcţiilor în [am săsească (.. .]Întz·-adevăr că mmânii
întrec pe saşi CII mai multe mii la mzmăr, cum doreşte să demonstreze acestă sangvinică statistică românescă.
Prea înaltul rescript din 21 decembrie 1848 menţionează constituirea şi administmrea intemă a Tării Săseşti
neatâmate câteva luni până la organizare ... " şi continuă arătând că: "Există aşa de nwlţi mmâni calificaţi
(. .. ) Doresc românii a lăsa realităţiile lor prezente penl.I'II o angajare de durată pentru fiwcţii de câteva luni?"
Se întoarce la articolul semnat de M. G. Saphir în Hwnorist şi referitor la funqiile de~inute exclusiv de saşi
de la nivelul comitetului la cel de notari în sate, arată existen~a unor diferen~e şi a unor vechi cutume care îi
avantajează pe români: "Unde există la români fzmcţia de comes? Această institz1ţie azz adus-o saşii din patria
lor iubită germană şi cum se poate să o aibă mmânii? Notorii de sat mmâni au existat de-a lungul timpului în
nwnăr mare şi această relaţie aşa mersese a fi luată în seamă de saşi(. .. ) înlocalităţiile cu populaţie amestecată.
Imagini s-au întâlnit de exemplu, în scawml Sibizzlui, în satul Freck/ AFrig, 11nde românii predominau pe saşi,
:1.1
15
:

Il1idem.
l11idum.
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s-a11 perinda! ambele naţionalită1ii în modul că, lll! j11decător sas a fost ales pe doi ani, după care un11lmmân pe
patru ani. Se răd aici încă multe alte caZllri unice". În acest caz plângerile românilor nu sunt întemeintc şi de
fapt acest articol este doar un: "... pamflet plin de bombardc orientale, îmbibat c11 plângeri despre nedreptatea
amară şi despre apăsarea s11rdă a wmi public ....;w
O altă temă la care răspunde autorul replicii este părerea pamilelarului din Hwnorist, după care saşii:" <Saşii
doresc a se nwni germani, doresc a-şi proclama recunoaşterea lor ca fraţi originari în Germania>". Acest lucru
determină

o reac(ie virulentă, care are încorporat în ea elemente care vin din filosofia romantică herderiană cu
privire la na1iune, care pune accent pe legătma de sânge, limbă, cultmă şi civilizaFe. De asemenea, senmatarul
replicii pune accent pe ideea de apartenenlă la Germania a saşilor ardeleni, element care va face carieră pe viitor
în exprimarea identită1ii lor naponale. Practic elementele de de identificare naponală sunt clare şi aparlin de
spa1iul german, nu de Austria. Dar mai bine să lăsăm textul să vorbească: "... între noi ne-am numit saşii germani
c11 drept şi c11 p111denţă; m·em tot dreptul de a aFea voie să ne mnnim gennani, am câştigat-o scump ca milioane de
concetăţeni de-ai noşt.rii. În timp ce mii şi mii de germani din învecinata Ungarie în toate pă1ţiile s-a11 acomodat,

aclawat şi împământenit (.. .) popoml saşilor în mijlocul elementelor eterogene orientale duşmănoase dispuse ale
maghiarisnmlui şi românisnmlui de a fi o fiinţă originală c11 toate elementele co1pului naţional, care c11 toate
onomrile a slujit el'lmrios comoara naţională a culturii! Deci, peste tot ne recunoaştem ai Germaniei! Nici în
timpurile tulburi calea noastră nemijlocită cu Germania m1 a fost suspendată spirit1wl. Fiecare realizare adevărată
a spiritului german a găsit llll ecou autentic în Ţara Săsească. Fii noştri au luptat pentm eliberarea Germaniei de
sub supremaţia franceză (.. .) aşadar peste tot ne recunoaştem a fi ai Germaniei. "37
În alt articol esle demontată petilia românilor din iarna anului 1851, care cereau din nou crearea unui
corp na1ional pentru toli românii din imperiu şi reiterează problema imposibilitălii realizării acestui deziderat:

"... românii sunt prezenţi în patm ţări ale coroanei şi trăiesc amestecat c11 alte cinci naţionalităţi. Aşadar,
imposibilitatea de a se uni într-o singură ţară în care toţi românii să fie înglobaţi; să fie clar(...) m1mai postularea
unirii românilor în sens juridic, cum va arăta aceasta! Să fie în fiecare ţară a coroanei până în ultimul sat,
în care românii c11 magl1iarii, germanii, secuii, sârbii şi slaFii locuiesc împreună, alături de care să fie încă
un judecător comandant, încă llll judecător român special pentm români? Cum să rapo1tăm dorinţa fiecărei
naţionalităţi de a se afirma, pe care deputăţia românească doreşte să o introducă în codurile generale de legi
austiece? Judecătorul vorbeşte drept11lui ca român, german, maghiar, slmr, italian? Este legea, care Forbeşte prin
judecător, română, gennană,maghiară, slaFă, italiană sau este munai una generală austriacă care doreşte să se
afirme singură? La toate aceste probleme nu găsim răspuns în petiţiunea prezentată. ":18
Actiunile întreprinse în domeniul recunoaşterii unei Ţări Săseşti şi a teritoriului său a determinat pe
redactorul ziarului să facă un expozeu istoric şi cultnral asupra exiten1ei acestei zone în Transilvania în articolul
intitulat sugestiv ,,A fi sm1 a nu fi o Ţară Săsească": "Numele Sachsenland CII care s-a înţeles condiţiile acordului

sub regele Geza, care a denominat fiecare fâşie de pâmânt (.. .) aşa cum nwneroasele documente ale secolelor
(... ) au nwnit această ţară Szaszsag, în sfârşit prin înaltele decrete în diverse forme." Îşi legitimează dreptul
de propietate asupra teritoriului cu elemente care vin din filosofia romantică franceză a lui Jules Michelet,
care arăta dreptul legitim de stăpânire al popoarelor din mărcile de granilă asupra teritoriului pe care 1-au
apărat cu prelul vielii de-a lungul secolelor: "Este cunoscut şi documentat aceasta, că germanii de 700 de ani
prin pril'ilegiu 011 desţelenit districtele de graniţă ale regatului maghiar, un < desertmn >, o pustietate aşa (cu
excepţia

zonei Făgciraşului, unde au stăpânit bessi şi blacii) nelocuită, şi contra popoarelor sălbatice(.. .) c11 sabia
au susţinut palma de pâmânt. Referitor la aceast lucm francezul Michelet a spus în lucrarea sa <Le peuple>
următoarele, potriFite peJfect la realităţiile noastre: <În special în toate ţările de graniţă drepturile popoarelor
sunt aşa de sfinte, că nimeni m1 011 dorit a locui aceste mărci periculoase, (ei n.n.) le-au locuit şi le-au iubit(.. .)
şi le au încă o dată în posesie pentm că în pământul acela sunt amestecate scheletele înaintaşilor lor, care 011
apărat graniţa.> ,".111
Acestea erau temele centrale de dezbatere în primii ani ai epocii neoabsolutiste. Este perioada de speranle
în care cele două natiuni din Transilvania credeau că cerintele lor nalionale vor fi respectate şi promisiunile
:u;

Il1idum.
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curlii de la Viena din perioada revoluliei Yor fi îndeplinite. Cele două naliuni au avut un obiectiv asemănător şi
anume crearea unui teritoriu care să înglobeze toate elementele propriei na1ionalită1i din imperiu şi stipularea
acestui drept să fie marcată prin atribuirea alături de celelalte denomianiii ale împăratului şi cea de "duce al
românilor'' sau "marckengraf al saşilor''. Această chestiune a dus la o dispută acerbă dintre cele două na1iuni
asupra celor două proiecte mai ales că o parte din leriloriul stipulat în acestea era disputat de cele două
na1ionalilă1i, lucru reflectat pe larg în paginile ziarelor săseşti.
2.2. Etapa crizei orientale

Introducerea legilor cenzurii a determinat, după cum arătam mai sus, o predilec1ie pentru alegerea unor
subiecte care 1ineau seama de evenimente. Declanşarea crizei orientale putem spune că a determinat o anumită
"foame" pentru subiectele petrecute în această zonă a Europei, care bulversau cancelariile marilor puteri, de
către majoritatea publicaliilor periodice de pe bătrânul continent. În situa1ia în care se găseau jurnalele din
Transilvania, subiectele care tratau aşa numita Chestiune Orientală vor ocupa aproape toate paginile acestora.
Avem de a face cu o multitudine de articole care tratau în extenso problemele apărute ca urmare a declanşării
crizei. După cum se ştie izbucnirea războiului Crimeii în 1853 a determinat "intelighen1a" românească din Ţara
Românească şi Moldova să găsească o cale prin care problema românească din cadrul Chestiunii Orientale, să
să se internalionalizeze şi să devină un subiect care să fie discutat în toate cancelariile puterilor europene.
În acest sens elita românească, prin activitatea politică desfăşurată în afara Principatelor în perioada
războiului Crimeii, a avut două obiective majore: unirea şi independen1a românilor. Manevra făcută de
"intelighen1a" românească a fost aceea de a crea, prin manevrele diplomatice de la sfârşitul războiului Crimeii,
ocazia pentru rezolvarea aşa numitei "chestiuni româneşti" în sensul dorit de români. 40
De obicei, aceste ştiri erau incluse în cadrul ştirilor generale cu privire la abordarea războiului sau a crizei
sub titlul Principatele dunărene, dar cu timpul aceste subiecte vor aprofunda mai mult derularea şi importania
evenimentelor. Dintre cele două ziare, cele mai multe ştiri le avem prezentate în Kronstădter Zeitung, a cărui
redac1ie datorită formatul său cu caracter pur informativ din perioada neoabsolutistă îşi făcea meseria de a
informa opinia publică asupra evenimentelor. Pe de altă parte, putem spune că exista şi un mic interes în
prezentarea acestor evenimente. Se ştie că Braşovul era prin exceleniă un oraş comercial şi numeroşi cetăieni
ai acestuia aveau interese economice în zonă.
În problema războiului Crimeii şi a implicării marilor puteri în criză, fală de atitudinea Fran1ei vis a vis
de criză în articolul editorial intitulat: " Politica lui Ludol'ic Napoleon în Problema Orientală" se arată: "...

împciratul Nicolae al Rusiei a lăsat Problema Orientală pe principiile unei alianţe anglo-austro-pmsace. Franţa
şi Turcia (.. .) erau victimele crizei. Izolarea la care LudoFic Napoleon (a avut-o n.n.) la zzrcm·ea sa pe tmn se
susţine ... " astfel "se explică politica relativă a Franţei în Orient în ultimi ani. Această perioadei rămâne mz fără
un alt interesant episod. Socoteala dinastică a napoleonenilor a fost apreciată între timp. El (împăratul francez
n.n.) a ccilcat pe cap o coaliţie continentală, a distms hegemonia morală a Rusiei sub paşii coloniştilor francezi
în Atena, Constantinopole şi pe teritoriul Crimeii. Ludovic .Vapoleon şi-a îndeplinit o încoronare ca împărat
de natură diplomatică, cum istoria de până acum nu a cunoscut-o. Prima temelie a politicii sale dinastice stă
mmrai aici. Ziarele oficiale franceze, care reprezintă ideile împăratului Napoleon explică conţinutul eumpean
al Problemei Orientale (... ) cine garantează acum că această agitaţie generală a presei franceze llll se reduce
în cea mai mare pmte în a valora perspectiva (asupra evenimentelor n.n.). Nu Franţa m1 este aşa de morală şi
41
împăcizztoare. Dacă toate pă1jile rămase doresc pacea, o Frea şi Franţa .. "
O altă problemă care apare în paginile ziarului este cea legată de rolul şi de locul Rusiei în cadrul concert ului
european, într-un editorial dedicat conservatorismului rusesc care are nevoie de apărarea intereselor sale în
interior tocmai pentru a sustrage atenlia opiniei publice din interior de la marile probleme cu care se confruntă
imensul imperiu şi anume de manifestările anarhice şi revolu lionare:" Toate părerile în presa centmlă europeană
se pun de acord că înaltul împărat (Alexandru al II-lea n.n.) îşi Fa justifica sensibilitatea pentru tendinţele de
război, imboldul la luptă şi cucerire, aroganta, dorita teamă este căutatci de alţii din pmtida aservită războiului

(... )în alegerea între răscoală şi război a optat pentm ultimul. Aceasta este sfânta Rusie în care tmnul conse1vator
1

° Keilh llilchins, 1/omânii 1774-1/WG, ed. llumanilas, llur:ureşli, l~l!lH, p. :i40.
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trebuie să dalorească neFoilor existente în eJ..1erior apărarea de principiile reFoluţiei în interior, care de asemena
stă pe zw crater în care domină radicalismulneivos (... } răscoala sângeroasă în arhipelagul grecesc, constituţia
liberală din Spania trebuie justificate ... "42
După 1855, numărul relatărilor cu privire la silualia din Principatele dunărene cresc. Astfel, de pildă este
prezentată atmosfera din Moldova cu privire la unire: "Dzzpă discuţiile din Iaşi este o agitaţie pentm unirea celor
două Principate dunărene într-un singur stat sub o domnie a wmi principe dintJ·-o casă domnitoare". 4 :J
Apoi, într-un articol de fond din 22 iulie acelaşi an intitulat "Unirea MoldoFei cu Falahia", se arală că
aceste idei de unitate apar~in unui mic partid liberal şi foarte activ, care poate provoca un confilct major în zonă
şi ar putea să ducă la pierderea autonomiei celor două ~ări române: "A început agitaţia pentm unirea Moldovei
cu Valahia în Iaşi, noi consideră că este făcută mzmai de un mic, dar pz1ternic partid (.. .} Dar sunt şi eminenţi
înFăţaţi contra unirii în Moldom (... }Aşa dl. Istrati, un bun literat (corespondent al Gazetei Transilvaniei la Iaşi},
(... } într-o relatare din Iaşi sub titlul <Sur le question du jour en Moldavie> editată în limba franceză şi română,
care vorbeşte hotărât înzpotJ·iva proiectului de zinizme. Automl contestă apoi, că ar fi dorinţa sau voinţa pz1terilor
Festice de a creea zm singur stat.", arată apoi pericolul din zonă: "... suntem între trei mari imperii, nu suntem
nicăieri, singuri, dacă reuşim să ne unim românii din toate prmrinciile şi numai cu wz singur şi î1ivecinat imperiu
llll trom putea a fi în stare a ne măsura", astfel apare un pericol: " ... de a ne cuceri şi de a ne pierde privilegile
care strămoşii noştrii le-azi asigurat cu mari je1tje. Acest pericol este deja existent (... }, Pomta urmând Rusia şi
AustJ·ia vor aduce temerile wmi conflict, a căror armate ne vor închide într-un cerc şi nu ne putem împotrivi la
cucerire... " Aduce apoi în discu~ie pericolul panslav: "... se crede apoi într-adevăr că 1O de miloane de slavi
tineri şi curajoşi pot împiedica a se uni cu cei 30 de milioane rămaşi şi noi vom fi o mână de oameni la 100 de
miloane. (... }Rusia a intrat în Principate de 10 ori, trebuie din nou a judeca că nu ne putem împotritri ... " Legat
de un posibil model belgian asupra unirii Principatelor române care să devină un stat tampon între cele trei
imperii vecine se arată că acest model ar fi imposibil de realizat: "Dar s-a arătat că Belgia are o altă poziţie
geografică, că Belgia se învecinează doar întJ·-o pmte cu un stat mare (... }, că Belgia, în sfârşit, are o existenţă de
50 de ani. "44
Nu aceeaşi atitudine antiunionistă o are Siebenbiirger Bate, care în acelaşi an preluând o corespondentă
a ziarului Obse1vatore Triestino arată că: "Este o dorinţă istorică, ca Principatele dunărene, ca pmte integrantă
existentă a dreptului popoarelor europene sunt pmte şi pe acest considerent, prin vecili premgăli au arătat
dreptul la independenţă în actuala gzwernare a situaţiei orientale de a i se arăta recunoaşterea, la acest scop
dorit al unirii Moldovei, Valahiei şi Basarabiei sub o naţiune aleasă (.. .}. În primul rând un singur stat român cu
6 miloane de locuitori întJ·e Cmpaţi, Dunăre, Pont şi Nistru sub o suzeranitate a sultanului (.. .} are de îndeplinit
o misiune civilizatoare. "45
Acelaşi ziar, citând o coresponden~ă a ziarului englez Times, relatează care sunt argumentele după care
Austria se opune unei uniri a celor două ~ări române: "Opoziţia Austriei contra contra unirii Plincipatelor
dunărene are la baza sa însemnate zmnări:
- unirea va depinde de amândouă Uări n.n.) czz desăvârşire sub conducerea 111111i principe străin care să
condzzcă statul român", va fi: "... o creaţie a Rusiei ca şi regatul Greciei. Nu este voie a se pierde din
atenţie, că patru miloane de suflete care apm1in de asemenea de corpul naţional românesc stau sub
guvernarea împăratului Azzsfl'iei. "4 r;
În paginile aceluiaşi jurnal găsim aceeaşi atitudine rezervată asupra evenimentelor din cele două ~ări.
Astfel, într-un articol din primăvara lui 1857 se arată: "Ştirile care pmvin din pmvinciile învecinate irită pe
de-a întregul baze întinse ale atenţiei noastre. Seczzlara intersectie de dmmw'i cu Moldova şi Falahia au adus
aceste Principate şi Transiftrania, întJ·-o legătură de prietenie care este solidă şi intimă ... ", dar: "....în Moldova şi
Valahia sunt de aşteptat eFenimente imp01tante. MoldoFa şi Valahia erau până azi 1111 Eldorado al libe1tăţii în
toate aspectele meşteşzzgăreşti, iar come11111 putea fi exercitat fără oprelişti (...}. În micile ţări domnneşte o mare
toleranţă în aspectele bisericeşti. Fiecare poate sluji Dumnezezzlui său ... ". În această atmosferă intervine Rusia,
care ar sta în spatele aqiunii partidului liberal: " Liberalii sunt putemici în ţară şi aplecarea mşilor spre aceşti
u
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liberali ne oferă a reflecta multe lucmri. (.. .) Dacă oamenii l'Or fi închişi la cap CII arborarea steagurilor lor care
au del'iza: <Libertate, egalitate, frăţietate!> Succes! Căi!iile de istorie lllliFersală l'or agita sfiniţi ai libe1tăţii lor
7
declaraţi, că aceste c11Finte fmmoase deja au adus asupra oamenilor multe nenorociri şi necawri. "~
Despre situa~ia dinaintea dublei alegeri aceaşi foaie arată: " Domneşte o linişte, hotărâtoare, uni contra
altora intrigă la func~ia princiară de a succede (... ), dar aceste intrigi sunt aşa de încinse încât pot să perturbe
liniştea ~ării. Presa este considerabil un mijloc de joacă pentru toate problemele şi face din aşteptata libertate
un însufle~it obicei." 411
După alegerile din 5 ianuarie 1859 în Moldova se face o radiografie asupra personalită~ii noului principe
şi se arată că este: "... 1111 adept înfocat al francezilor şi al politicii unioniste. Are 38 până la 40 de ani şi a ocupat

de mai multe ori prefectura Galatiului ... "!!J
Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca principe la Ţării Româneşti a determinat o puternică surpriză atât
pe plan intern cât şi pe plan extern: "Pmtidullibeml este fomte zgomotos şi plin de sine. Opozan!ii importanţi
rămân

consen·atorii, care m1 sunt precipitaţi şi dau domdă de o înţelegere rară. Adeziune pentm Franţa a
crescut şi împămtul Napoleon (este văzut n.n.) de poporul român ca un om providenţial. Liberalii au adus
convingerea că la .\'apoleon este speranţa.", însă pentru vecini lucrurile nu sunt aşa de roze şi au adus: "... în
interesele considerabile ale Austriei o influenţă neprietenoasă, care a paralizat toate afacerile(... ) cine are bani,
îi menţine şi nu îi cheltuie, păstrându-i pent..I·u viitor(... ] dacă Fa domina catast..I'Ofa. "50

Spre deosebire de jurnalul braşovean, cel sibian se va dovedi mult mai discret în abordarea evenimentelor
din Principatele Române, limitându-se doar la simpla abordare a acestora fără a avea anumite comentarii sau
luări de pozi~ie în abordarea evenimentelor. De pildă, legat la problema dublei alegeri a lui Alexandru Ioan
Cuza va prelua o coresponden~ă din ziarul francez Moniteur: "... referitor la dubla alegere a lui Cuza (... ],
prin Regulamentul Organic şi prin Convenţia din 19 august Cll referire la alegere (... ) trebuie să fie principe al

Moldovei mz moldovean şi principe al Valah ei llll l'alah. Alexandm Cuza trebuie să se fi născut fie în Moldova,
fie în Valahia, în acest caz principe al Moldol'ei, în alt caz principe all'alahiei. Observăm pe de-a înf..I·egul că
prin Convenţia de la de la Paris, va stabili categoric dacă cele două ţări să aibă wz principe. Poarta va avea de
exprimat cel puţin llll veto la alegerea din Bucureşti, iar dacă Alexandru Cuza este principe a Moldovei şi al
Valalziei, unirea principatelor este îndeplinită de facto. "'11
Se poate observa aici o bună informare a opiniei publice asupra evenimentelor care au bulversat această
parte a Europei la mijlocul secolului al XIX-lea. Dacă foaia sibiană se va limita doar a prezenta simplu
desfăşurarea evenimentelor prin relatări din presa europeană asupra evenimentelor, cea braşoveană cu interese
clar economice în zona Tărilor Române, fiind integrată în sistemul Camerei de Comer~ şi Meşteşug din Braşov,
va prezenta in extenso evenimentele, le va analiza şi le va prezenta publicului cititor. Din analiza articolelor
prezentate în ziar atitudinea acestuia era una extrem de rezervată şi chiar dezaprobatoare asupra evenimentelor
din jurul unirii Principatelor. Această atitudine o putem explica ca fiind pornită din două considerente: pe
de o parte de atitudinea comercian~ilor braşoveni care îşi vedeau periclitate afacerile în Ţara Românească şi
Moldova, pentru că nu cunoşteau atitudinea noului principe, dar şi a marilor puteri cu priviTe la dubla alegere a
lui Alexandru Ioan Cuza pe de altă parte observăm aici şi atitudinea oficială a Vienei cu privire la desfăşurarea
evenimentelor, care nu vedea cu ochi buni realizarea acestei uniri.

2.3. Etapa incertitudinilor
Perioada cuprinsă între vara lui 1859 şi toamna lui 1860 o putem caracteriza ca fiind o etapă de tranzi~ie
spre presa liberală a anilor 60. Deşi nu observăm o modificare la nivelul tipologie, a formatului şi a structurii
interne a ziarului, din analiza subiectelor abordate observăm un nou suflu. Subiectele cu caracter intern îşi
recâştigă locul în paginile ziarelor în detrimentul celor externe, care nu mai au o aşa de mare consistenlă. Se
observă, tot mai multe articole se referă la situalia culturală, economică a Transilvaniei şi a imperiului. Iar din
aprilie 1860 vor reapare articolele politice legate de aşteptata organizare a ~ării.
17
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Articolele au tot mai mult o atitudine care pun în eviden1ă na~ionalitatea, teama exista în legătură cu
faptul că noua polilică liberală va determina rezolvarea dezideratelor na\ionale ale maghiarilor de la 1848 .
Cel mai grăitor exemplu legat de noua organizare a Transilvaniei apare într-un număr din primăvara lui 1860
a foii lui Gott se arata, că este mai bine de urmat o politică centralistă prin care nici o na\ionalitate să un fie
avantajată în detrimentul celorlalte: "Organizarea în Ungaria va fi in toate felurile comentată şi analizată.
(... ) GuFemarea după noul sistem constitutional îşi are rădăcinile în trecutul istoric (... ). Dorintele prmrinciilor
trebuie să stea sub necesită1iile înalte ale statului, pentm că sub această sr1bordonare, Fa fi şansa lor de a le fi
contimwte interesele ... " şi în acest sens: "Gr!Fernarea doreşte ca în domeniul autonomiei şi indilridrwlitătilor,
idealurile germanilor, maghiarilor, slmrilor, italienilor şi românilor să fie în aceeaşi măsură mzolvate. Dominatia
şi preferinţele lllllli grup etnic nu vor fi permise şi este sarcina fiecărei naţionalităţi (. ..) calea legală să le
călăuzească

(. ..)guvernarea nu poate merge pe rw alt dmm. "'; 2

Schimbarea de atitudine este evidentă în cadrul paginilor ziarelor, care acordă o mare importan~ă
discu~iilor din Parlamentul imperial care sunt pe larg prezentate, vor apare tot mai mult în rândurile articolelor
cuvinte ca: Universitate Naţională Săsească, natiune săsească, pământ săseasc, care erau inexistente până
acum. Tonul articolelor, până la diploma din octombrie 1860, rămân totuşi destul rezervate, posibil datorită
prezen\ei cenzurii, însă după publicarea diplomei imperiale din octombrie 1860 era liberală este prezentă şi la
nivelul presei prin multudinea de proiecte, luări de poziFe, analize asupra situa(iei politice, prin care doreau
să rezolve problemele constitu\ionale cu care se confrunta Transilvania.

Concluzii
La finalul demersului nostru asupra presei săseşti din Transilvania în perioada neoabsolutistă putem spune
că aceasta s-a caracterizat, pe de o parte, printr-o reducere accentuată a numărului şi a calită~ii publica~iilor
periodice cu caracter politic. Astfel, dacă în perioada revolu~iei am avut de a face cu 10 organe de presă, în
perioada imediat următoare numărul lor se reduce doar la două, câte o foaie politică pentru cele două centre
importante ale saşilor ardeleni, Sibiul şi Braşovul. Aceste două publica~ii împreună cu suplimentele lor vor
deservi întreaga populalie germană a Transilvaniei.
Acest regres în domeniul presei îl putem pune în mare parte pe seama cenzurii impuse de stat, o cenzură
extrem de activă şi de restrictivă în aceaşi timp. Starea de asediu sub care a fost guvernată Transilvania,
împreună cu ordonan~ele asupra cenzmii au efectuat un control riguros asupra orcărei forme de manifestare în
domeniul cuvântului scris. Controlul era făcut nu doar la nivelul modului în care erau alese şi scrise subiectele,
ci mergeau de la un control riguros al persoanelor care stăteau în spatele paginilor ziarelor, până persoanele
care erau abonate la ziar. De altfel controlul va fi direqionat în aşa fel încât şi sursele de informa~ie deveneau
monopolul statului, prin crearea agen(iei de presă OsteJTeichische Korrespondenz. Statul oferea publica\iilor
din Imperiu o informa\ie deja prelucrată şi filtrată în laboratoarele cenzurii.
În această situa\ie cele două publica~ii periodice vor avea de ales două căi: fie deveneau organe obediente
ale guvernării. transmi~ând ştiri şi informalii oficiale în schimbul unor subven\ii generoase oferite de stat,
cum a fost cazul lui Siebenbiirgen Bate, a cărui obedien\ă este reflectată din 1853 inclusiv prin introducerea
în frontispiciul foii de titlu a stemei imperiale; fie urmau o cale a independen\ei, cu şicane, greută1i impuse
de cenzură, cu grija zilei de mâine, care depindea în linii mari de numărul, calitatea şi consisten~a publicului
cititor reprezentat prin abona li. dar care în acelaşi timp aducea prestigiu şi onoare. În acest rol a fost editorul
Johann Gott, cu foaia sa Kronstădter Zeitrwg.
Dincolo de modul în care cele două publica1ii au putut să existe, ele şi-au dus până la capăt misiunea de
a informa opinia publică asupra evenimentelor importante ale timpului. După o perioadă de interoga1ii şi de
speran~e asupra viitorului na1ionalită\ii în Transilvania, a disputelor din presă cu românii asupra modului
de organizare adminstrativă şi de arondare a teritoriului, cea mai mare parte a perioadei, ziarele săseşti au
abordat probleme, care ~in în primul rând de evenimente externe, disputele care se confruntau în această
parte a Emopei la mijlocul secolului, când cel pu1in pentru Principatele române va triumfa principiul egalei
îndreptăliri a na\ionalită!iilor.
Cu toate că, asupra evenimentelor din Ţările Române cele două ziare vor avea pozi1ii diametral opuse,
pe de o parte foaia oficială sibiană, care se va limita doar la reproducerea unor articole din marile jurnale ale
"" Kronsliidtor loitun~, nr. 70, Donnerslag, 4. Mai 1B!l0, p. 441.
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continentului cu privire la c\·enimentele de la sud şi est de Carpa~i. iar pe de altă parte ziarul braşovean va avea
o atitudine rezervată şi chiar de opozi1ie fa~ă de unirea Principatelor
Atitudinea jurnalului braşovean o explicăm prin existen~a a două influen~e: una se datorează pozi1iei
cercmilor comerciale din Braşov, care îşi vedeau periclitale afacerile în zonă, iar interesele acestui grup erau
reprezentate şi de această publica~ie, iar a doua, penlru că nu doreau să se abată de la atitudinea oficială a
Austriei cu privire la fenomenul unirii.
Putem concluziona arătând că ambele ziare şi-au dus la îndeplinire misiunea de a informa pe cititori
asupra evenimentelor, care se petreceau în apropierea iminentă a Transilvanei.
Nu putem încheia fără a aminti de rolul avut de cele două publica~ii prin suplimentele lor asupra dezvoltării
cultmale din perioada neoabsolutistă. Cele două suplimente cultmale: Transilmnia şi Blătter fiir Geist, Genmth
und Vaterlandeskunde au cuprins interiorul lor o parte din contribu~ia ştiin~ifică şi artistică a elitelor din această
perioadă, grupa1i în jurul Asociaţiei pentm cultw·ă transilvană (Ferein fiir siebenbiirgische Landeskunde). La
acestea am mai putea adăuga contribu1ia celorlalte două suplimente: Satellit şi Amt-und Inteligenzblatt, pentru
informarea publicului cititor asupra ordonan1elor, a legilor şi reglementărilor din diverse sectoare economice
ale Transilvaniei.
Cu toate limitele, cu care s-a confruntat presa de limbă germană din Ardeal în acestă perioadă de cumpănă
din istoria Transilvaniei, putem spune că în condi1iile date de cenzmă şi de starea de asediu permanentă din
provincie, cele două jmnale şi-au dus misiunea până la capăt şi anume cea de informare a opinei publice. O
misiune greu de îndeplinit în condi1iile vitrege ale perioadei, dar care au pregătit calea pentru zorii unei noi ere
în evolu1ia presei de limbă germană din Ardeal deschise de perioada liberală.

Die sachsische Presse in Siebenbiirgen unter dem Absolutismus
(1850-1860)

(Zusammenfassung)
Der Verfasser der hiesigen Studie beschreibt die Situation der săchsisch-politischen Presse aus
Siebenbiirgen in der Zeit des Absolutismus. Wenn in der Revolutionszeit 10 Publikationen mit politischen
Charakter herausgegeben wurden, so reduzierte sich die Anzahl dieser Zeitungen bis auf zwei und zwar: der
Siebenbiirger Bate und Kronstădter Zeitrwg. Beide wurden einer strenger Zensur durch bsterreichische Beamte
unterworfen. Die Hermannstădter Zeitung, Siebenbiirger Bate, verlor seine journalistische Unabhănigkeit
und venvandelte sich in ein Amtsblatt des Siebenbiirgischen Guberniums, wăhrend Johann Gotts Blatt seine
journalistische Unabhănigkeit bewahrte.
Wenn sich die Artikeln dieses beiden Zeitungen fiir den Anfang dieser Periode mit der săchsischen
Autonomie beschăftigten, so werden sie nach Einleitung des Zensurgesetzes 1852 nur noch auswărtige Themen
behandeln, wie zum Beispiel: der Krimeen Krieg oder die Situation des Donaufiirstenthums.
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Transporturile şi comunicaţiile: evoluţie şi semnificaţie
în procesul modernizării economice a Transilvaniei
la mijlocul secolului al XIX-lea
Iosif Marin BALOG

Un criteriu fundamental pentru modernizarea economica m secolul al XIX.lea, a fost crearea unei
infrastructuri pentru transporturi şi comunica~ii sau, cum se exprima un analist al fenomenului din epocă, "un
etalon indiscutabil al culturii oricărei naţiuni, baza progresului general almeseriilor şi economiei, o nelipsită
premiză şi

accesoriu pentm înflorirea

oricărei industrii şi oricărui comerţ" 1

După 1850, guvernul a decretat drept bunmi ale statului drumurile mai importante de interes general
(Aerarial Strassen) şi, în locul administrării lor la nivel de comitat, le-a dat în subordinea Ministerului
Industriei Comer~ului şi Lucrărilor Publice, lichidând stările anterioare când fiecare comitat îşi construia şi
îşi întrelinea singur drumurile, fără a line seamă de un plan rutier general. La 1850 situa!ia drumurilor în
Transilvania era dezastruoasă, atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ 2 • Schimbarea regimului de administrare
a drumurilor a însemnat o mult mai evidentă implicare a statului în această chestiune. În primul rând, era
vorba de refacerea şi construirea de noi drumuri după planuri sistematice. În func!ie de importan!a strategică
şi economică, drumurile din Transilvania au fost împăr1ite în drumuri Imperiale Reichstrassen numite de
popor "drumul!ării", drumuri de interes provincial Kreisstrassen, drumuri care făceau legătura între localită!i
la nivelul acelaiaşi unită!i administrative Bezirkstrassen şi drumuri de interes local Ficinalstrassen. Construirea
şi modernizarea infrastructurii în Transilvania a fost. de fapt, domeniul în care în perioada neoabsolutistă s-au
realizat cele mai vizibile progrese, fapt recunoscut de contemporani şi datorat atât sumelor investite, cât şi
faptului că s-a pus ordine într-un domeniu complet neorganizat înainte de 1848, dmd repararea drumurilor era
executată cu ajutorul muncii servile a !ărănimii în contul zilelor de muncă în folosul public şi a altor categorii
de obliga!ii, or se ştie ce eficacitate avea acest tip de muncă. În general, în întreaga perioadă neoabsolutistă
s-a acordat o aten!ie sporită drumurilor şi prin emiterea de noi regulamente de exploatare şi constrnc!ie şi
aducerea de specialişti cu experien!ă care să coordoneze lucrările:1 • Astfel, Ordinul nr. 102 din 18 noiembrie
1850 4 prevedea un regulament strict de folosire a drumurilor imperiale şi un set de reglementări extrem de
moderne pentru acea dată: ordinul prevedea interzicerea construqiei de garduri mai aproape de doi stânjeni
de marginile şoselei, iar cele care existau trebuiau desfăcute; căru!aşii nu mai aveau voie să sta!ioneze în
fa!a cârciumelor sau să dejuge boii în drum etc. Prin aceste măsuri autorită!ile şi-au propus să inoculeze în
rândul popula!iei spiritul de ordine şi disciplină, pu!in cunoscut înainte cu excep!ia zonelor regimentelor de
grani!ă. Desigur că pe lângă calea persuasivă, s-a optat şi pentru cea a pedepselor; acelaşi ordin prevedea că
"cei care fac stricăciuni de orice fel şi llli respectă aceste instructiuni, plătesc o amendă de 1-1 Ofl. sau vor mrwci
1-5 zile la drrzm şi vor repara dauna făcută". Un rol deosebit în impulsionarea activită!ilor de construqii şi
repara!ii de drumuri 1-au avut Camerele de Comef! şi Industrie din Braşov şi Cluj, care în rapoartele trimise
Ministereului Comer!ului şi Lucrărilor Publice de la Viena prezenta pe larg starea căilor de comunica!ie din
provincie, insistând asupra necesită!ii repara!iilor la unele tronsoane şi mul!mnind Ministerului când era cazul

Statisztikai cis Nemzd~ozr/o.~rl~i Kiizlemenyuk, voi 4, 1R75, p. 114.
Comparativ: la un Km~ Transilvaniei revmwau O,!J:i!l km de drum în timp ce în Tirol era O,lZIIkm. în Austria de Sus
0,2!Hi km, în Venetia 0,7!l2, iar în J.ombardia 1,253 km; v. Kaulz Cyula, & austriai /Jirm/ulom slulisztikrija, Pnsl. 1R55,
p. 2:-J:t
J
MOL, D!i Aklen Sidwnhiirgen. Fond: Minisleriumfiir I Irmdel Industrie und Offentlichc:n Uautun, 17!J-1/lll71 !157; JJulutinul
le~ilor..... 185fi. Instructiuni pentru maeştrii şi pentru nctezilorii de drumuri. pp. 1R-27.
• Frmir1 le~ilor ..... , 1lJ50, Ordinul 102 privind măsurile pentru .~i~umnftl drumurilor împărăteşti, pp. ]01-:-102.
1

Revista Bistriţci, XX, 2006, pp. 235-247
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pentru îmbunătălirea situaliei. Nenumăratele şedin~e ale celor două Camere amintite luau in discu~ie problema
drumurilor, subliniind imporlanla lor pentru dinamizarea comef1ului la nivel regionaL a scoaterii din izolare
a lumii rurale şi a posibilitălii ca produsele să pătrundă aici şi. odată cu ele ideile, atitudinile şi mentalitălile
moderne. În şedinla din 27 septembrie 1857 perşedintele Camerei de Comerl şi Industrie clujene sublinia,
de pildă, necesitatea construirii de mgenlă a drumului de la Bistrila spre Bucovina; era vorba de aşa-numitul
Bukowinaer Reichstrasse: Petelea-Teaca- Herina-Bistrila-Tihula spre BucoYina, despre care în procesul verbal
al şedinlei se spunea că între Reghin şi Teaca fusese reparat cu sprijinul auloritălii guberniale centrale de la
Sibiu şi era într-o stare foarte bună, dar celălalt tronson era lăsat în voia sorlii, cerându-se refacer.ea lui de
5
urganlă, fiind de mare utilitate comer1ului locaL ca şi construclia unui drum între Bistrila şi Borsec. In acelaşi
protocol se sublinia importanla construirii unui drum de legătură între Debrecen şi Cluj care ar oferi mari
foloase comerlului şi, mai ales, târgurilor. O altă serie de intervenlii a Camerei braşovene insistau ca partea
română să depună eforturile necesare refacerii drumurilor de legătură dintre Transilvania şi România, dată
fiind importanla lor pentru comer1. În cele mai multe cazuri, rapoartele scoteau în evidenlă starea dezastruoasă
a drumurilor din zona trecătorilor Carpalilor, încât Camera braşoveană a fost pusă în situa1ia de a cere Vienei
6
să intervină pe lângă autoritălile române pentru a întreprinde ceva în acest sens • Şi rapoartele administraliei
politice locale rele\'au aceeaşi situa1ie proastă a drumurilor din regiunile de granilă cu România: de pildă
Rothenthurmer Strasse, Sibiu-Turnu Roşu era în stare bună până la granilă. de aici încolo fiind disponibil
numai un sens 7 •
Unele tronsoane din drummile imperiale erau în anii '50 în plină refacere, altele erau construite de la zero.
De pildă Sighişoara-Braşov era la 1856 parlial în construc1ie, par1ial doar proiectat, urmând a fi ridicat la rangul
de Reichstrasse 8 de asemenea, Ditrău-Reghin era în curs de construclie, urmând ca în doi ani să fie gata.
În ce priveşte silualia drumurilor locale, în perioada neoabsolutistă, acestea erau în situatii diferite, în
funclie de regiune. Cea mai bună situa1ie era în zona fostelor regimente grănicereşti, iar cea mai proastă în
Câmpia TransilvanieP. Tronsonul Salva-Feldru-Ilva Mică-Rodna Veche inclus în categoria Kreisstrasse era
încă din perioada anterioară în stare bună până la Rodna Nouă. De acolo s-a încercat construirea unui drum
până în Bucovina, dar condi!iile de teren au îngreunat mult lucrările fiind pe punctul de a se abandona. La fel,
Maromoroscher Kerisstrasse fusese construit în vremea regimentelor de la Slava până la Telciu, de la Telciu
la Romuli finalizat în 1856 10 , dar de acolo până în Maramureş era într-o stare fomte proastă. Nici drumurile
din Câmpia Transilvaniei nu au fost omise, acelaşi raport arătând că la 1855 era în cms de finalizare tronsonul
Reghin-Sărmăşel. De asemenea, Reghin- Ruşii Munli era "pm!ial rejăc11t şi restlllnoll constmit". Deşi lucrările
cu drumurile au făcut progrese deosebite, marea problemă era lipsa podurilor care făceau impracticabile în
anumite perioade ale anului porliuni întregi ale acestor drumuri, în multe regiuni vadmile apelor continuând
să fie folosite ca locuri de trecere. Comunitălile au făcut nenumătate demersuri pe lângă Camerele de Comefi
şi forurile administrative pentru construqii de poduri, reparalii de drummi, arătându-şi disponibilitatea de
a pa1ticipa cu materiale şi forlă de muncă pentru a-şi asigura necesarele căi de comunica1ie. 11 Cum era şi
firesc, Sibiul, devenit capitală administrativă a Transilvaniei, a fost transformat într-un punct de convergenlă
al relelei rutiere. 12 De aici pleca prin Sebeş şi Alba Iulia dmmul spre Cluj. Apoi o altă şosea mregea prin
Sighişoara, Târgu Mureş şi Bistrila spre grani1a bucovineană. Clujul era legat pe două căi de centrul imperiului
spre Oradea, prin Piatra Craiului, iar de acolo spre Budapesta şi Viena.
5

Auszug des Silzungprolokolle des Klau.~enhu~~er I!andds- und Gewerbekammer vom 2n. Seplember 1ll!i7, Klauscnburg,
1!Ei7, p.3.

•; ANDJ Braşov, Fond JlJO Gremiul.. ., IJor:.112/1 ll!i 7: dor:. I\'r. 7/1864 1Jor:.12/1 liGa: 11ruzentnrua stării drumurilor c:omerciale
spre 1/omânia: JJor:.12/1lUW.
7
JJerir:ht.... 18!i3-Jll!i(); Talwlle liO.
8
MOI., DG Akten Sidwnbiirgen. Fond: Minislerium fiir Bandei Industrie und ()rrentlichen llaulen, "!JuM:hmibun~ dur
Aumrinl Slmjiun Sidwnhiirgem pro 11/!i(i". filde :i:iB-34(): 4:12-4:!7; 4SH-4li:i {r:UJJriml dale slotisticu, precum şi de.w:rierun
situnţioi fiur:ărui tromon în parte.
" /Jericht.. ... 18!i3-18!i(i, Tahdlu 111-82.
10
Ibidem.
11 i\NDjMs, Fond nr. 2S2 Jlrdum ..... , doc. 2203/1H:i4: ilu.~wci.~ ii !Jur diu w vurpm:htendun Wugu und Jlriickunmaulh, demn
l Jihurfahrl.~ Stationen in Sidwnbiirgun fiir diu Furwallungspuriode l'om 1. Miirz his ldztemn Oklolwr 18!i4. Există .miu de
c.wuri alu r:omunităţilor vezi şi dor:. {l()(i!i,8737, 8/135/18!15.
12 M()f., Da Aktun Siubunhiirgun,fond Ministerium ..... , doc. 3597/18!i7,f 247-2!11.
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Ce se impune remarcat este faptul că ceea ce s-a relizat în coustruqia de drumuri în Transilvania în
perioada neoabsolntistă şi până la dualism, a rămas drept punct de reper până la finele secolului al XIX-lea, şi,
după 1867 până spre 1890, în afară de reparalii, nu s-au mai realizat lucrări de amploare. atenlia statului fiind
concentrată cu toate fonele spre conslrucliile de căi ferate.
Analiza investiliilor statului în infrastructură în perioada neoabsolutistă relevă faptul că sumele cheltuite
în această direqie deiineau o pondere de 25-30% din cheltuielile civile, urcând de la aproximativ 20 de
milioane de fl. în 1850 la 56,2 milioane în 1856 considerat anul de vârf al investiliilor în această direqie, pentru
a scădea apoi în 1859la 15,1 din cheltuielile civile (19,32 mii fl.). ponderea cea mai mare revenind, în contextul
războiului din Italia, cheltuielilor militare. (vezi tabelul).
Investiţii

ale statului în infrastructură în era neoabsolutistă, în mil.fl. CM
şi

Anul

Constr.de
drumuri

amenajări

1848

4,44

1,49

10,76

1849

4,58

1,38

1850

5,03

1851

Canale

Suma
cheltuită

Procentul din
cheltuieli civile %

0,44

17,13

29,1

10,12

0,18

16,16

26,6

2,10

12,19

1,04

20,34

21,6

5,39

2,60

18,37

2,88

29,22

25,2

1852

7,04

3,58

19,30

2,06

31,98

25,0

1853

7,45

3,44

23,80

2,65

37,34

26,9

1854

7,82

3,19

27,65

2,75

41,41

28,9

1855

8,89

3,61

32,22

3,43

48,15

31,3

1856

10,61

4,45

37,26

3,88

56,20

34,2

Căi

ferate

Telegraf

1857

12,31

4,83

30,87

3,91

51,92

30,8

1858

8,62

4,62

19,70

3,99

36,93

24,5

1859

8,01

3,32

7,58

0,41

19,32

15,1

Sursa: Tafdn fiir Statislik.. .... 1ll!i0-111!if!; pl. Anii 111411.1114!1: llarm-llinrir:h 11rrmrlt, rlr:r Ostcrreir:hisr:he Ncoabso/utismus:

Slrwtsfinrmzcn unrl Politik 1l/4/J-1860,{= Sr:hriflenreihc rler llislori.w:hcn Kommission Imi rlr:r JJayerisr.hen ilkrulemie rlvr
Wisscn.w:haflen,1!i}, C:iillingcn, Hl7H, voi. 2, p.105.
În 1851 lungimea totală a drumurilor imperiale (Aerarial Strassen) din Transilvania era de 178,3 mile
(1351,5) km, iar suma investi~iilor se ridica la 442.198 fl. dintr-un total de 3.090.903 fl. alocali la nivelul
întregului imperiuD. În 1858-1859lungimea drumurilor de stat ajungea la 195 de mile la care se adăugau 474,5
mile alte drumuri secundare(5074) km, iar sumele investite se ridicau la 595.261 fl în 1858, respectiv 334.408
fl. în 1859 din care pentru drumuri noi 36.568 şi 73.032 fl. 14 • Anii 1860-1866 sunt ani de stagnare, investi~iile
şi realizările statului în acest domeniu fiind nesemnificative 15 • În anul1862 se cheltuiseră pentru construqia
de noi drummi doar 10.180 de florini, respectiv 385.971 fl. pentru întrelinere.lli
La mijlocul anilor '70, potrivit unui raport al Camerei de Comert şi Industrie braşovene, situa~ia cea mai
bună se înregistra în Scaunul Sibiu unde statistica înregistra 151.6 km de drumuri principale şi 301,3 km.
de drnmmi comitatense, sitl1a~ia cea mai proastă continuând să fie pe teritoriul Comitatului Cine unde la o
suprafa~ă de 4490 kmp.nu existau decât 60,68 km de drumuri principale şi 234 km de drumuri comitatense 17
(vezi tabelul):

" 'Ji!feln zur Stalistik rlcr ().~tr:rreir:hisr:hen Monrm:hie, \•Vien, 11154, 'Ii!fd :w.
Tafdn zur Stnlistik rler Ostcrmir.hi.w:hen Monrm:hie, Neue Folgc, III. Band 11155, 1115() und 11157, Wicn 111G2, Tafel 7.
15
Prm:lic, slalislic:a din 11lU4 relevă cifre similare cu cele din 1115~l. vezi, Siatistir:hes fuhrbur:h rler O.'ilerruir.hisr:hen
Monarr:hia, \1\'ien 111G4, pp. 243-244.
11
' Mitthuilun~en ... , 111!i4. p. 244.
17
JJerir:ht ..... , 1878, p. 342.
14
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Comitatul

Braşov

Trei Scaune
Ciuc
Odorhei
Târnava Mare
Sibiu
Făgăraş

Total

Suprafaţa

în

kmp.

Drumuri de
stat

Lungimea drumurilor
Drumuri
comitatense
Total

Construite

În
construclie .

111,307

24,151

1795,75
3556,290

105,400
80,580

135,148
311,238

4490,347
2934,867
3116,139

60,687

234,900

71,959
147,174

409,900
311,593

274,080

135,320

3031,541

151,680

301,300

175,200

126,100

1812,712
20737,071

86,300
703,780

173,000

86;soo

86,500

1876,889

647~087

372,071

Sursa: llerirht...., 18711, p. 342.
distantr.le sunt exprimate în Km.

Notă:

La sfârşitul acestei perioade percep~ia contemporanilor asupra a ceea ce s-a realizat în îmbunătă~irea
drumurilor din Transilvania a fost deosebită, dat fiind faptul situa~iei anterioare, încât se afirma, poate
exagerat sau nn, "Trebuie să recunoaştem şi să spunem sincer că, în scwta dominaţie fostul guFel'll absolutist
şi-a cucerit merite mult mai mari şi a realizat mult mai mult în constmcţia mtieră decât s-a înfăptuit înainte
timp de decenii. Înnmlte păi1i unde înainte existaseră drwnuri neumblate, se călătoreşte acum în chipul cel mai
comodm 11 • Astfel, la mijlocul anilor '60, înainte de calea ferată, distan~a de la Braşov la Viena se făcea în mod
normal în 4-5 zile, iar mărfurile în 10-12 zile, o îmbunătă1ire vizibilă fa~ă de deceniile antcrioare. 19
Cu toate efmtnrile şi cu toată percep~ia pozitivă privind realizările în acest domeniu al transporturilor,
sitna1ia era departe de a se înscrie în tendin~ele cemte de realită~ile economice ale momentului încât pozi~ia
periferică a Transilvaniei în privin~a căilor de comnnica1ii cu celelalte provincii a fost o realitate ca şi distan~a
psihologică pe care locuitorii an resim1it-o fa~ă de capitala imperiului şi fa~ă de celelalte provincii. Din punct de
vedere economic pierderile au fost şi mai mari într-o vreme decisivă pentm crearea pie!ei interne şi, mai ales,
pentm men~inerea pie~ilor din exteriorul arcului carpatic, esen1iale pentru Transilvania. Cu un stat cu o slabă
capacitate financiară în această direqie, provincia a fost nevoită să mai aştepte ani buni pentru ca drumul de
fier să o conecteze cu imperiul şi cu Europa. Aceşti ani risipi!i au scos-o din tendin~ele fireşti de modernizare a
infrastructurii încât cu toate eforturile de după 1867 stările de înapoiere au fost parlial înlăturate abia în juml
anilor 1900.
Dacă în privin~a constrnc1iilor de dmmnri, lucrurile au evoluat în ritm relativ constant şi "linişitit", nu
acelaşi lucru se poate spune despre primele căi ferate din Transilvania.
Problema constmqiilor feroviare în Transilvania este pusă încă din anul 1847 când Dieta face primele
demersuri în acest sens. Datorită evenimentelor revolu~ionare, însă, planurile nu au putut fi puse în aplicare
la acea vreme.
Regimul austriac neoabsolutist instaurat la 1850 a intenlionat să pună în aplicare un vast program de
construc!ii feroviare la nivelul întregului imperiu, program în care era inclusă şi Transilvania. 2" Dificnltă!ile
economice ale statului şi deficitele bugetare cu care acesta s-a confruntat au făcut ca proiectele de construqii
feroviare să fie concesionate unor antreprenori şi consor!ii private, ceea ce a complicat şi mai mult problema,
atât la nivel financiar, cât şi la nivelul traseelor ce aveau să fie alese, deoarece în aceste condi~iuni, pe primul
loc trecea considerentul eficien!ei economice a acestora. În 1854 pe fondul gravei crize financiare cu care se
confrunta, în condi1iile unui deficit ce depăşea 140 de milioane de florini, statul a fost nevoit să vândă căile
ferate deja construite, unor companii particulare, urmând apoi a fi răscumpărate după un interval mai scurt sau
mai lung de timp, în funqie de posibilită~ile financiare ale statului. Legea Concesiunii căilor ferate, cunoscută
sitna~iei

'" Stuti.~ztikui â.~· Nemze/wwlusclgi Kiizlemenyek. vol.4. p.ll7.
'" Millhcilungcn ... 1Hli4, p.141.
"" Cari Freilwrr von Czoernig, Oc.~lcrmir:h.~ Neugestaltung, Stullgarl und Augslmrg, lll:ill, p. :iG5
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sub numele de Eisenbahnkonzcssiongesetz, a dat impulsul decisiv spre constituirea consor1iilor private în
domeniu 21 • Viitoarele proiecte de constructii feroviare vor fi concesionate unor antrepreuori şi consorlii cu
capital privat, unele chiar multinaiionale care dispuneau de sumele necesare şi, mai ales, aveau interes în a-şi
plasa capital urile în investi1ii de asemenea anvergmă. În aceste conditii în care statul nu era în măsură să asigure
finantarea construqiilor de căi ferate, interesele companiilor particulare şi nu în ultimul rând ale comunilătilor
locale au avut o deosebită importantă asupra stabilirii traseelor, surclasând uneori chiar interesele de natură
militara- strategică ale statului.
Publicarea proiectelor primelor linii ce urmau a fi construite în Transilvania imediat după 1850 a stârnit
tm larg ecou în presa vremii, care s-a transformat, treptat, într-o veritabilă dispută, ce a antrenat interesele
economice ale burgheziei comerciale şi ale proprietarilor funciari, dar şi interesele de natură strategica-militară
când a fost vorba de opiniilie oficialilor austrieci.
Conform planurilor elaborate la Viena, primele două proiecte de cale ferată pentru Transilvania urmau să
aibă următoarele trasee:
a) Arad- Simeria- Alba Iulia- Sibiu- Trmm Roşu cu jonciiune spre România
b) Oradea- Chrj- Braşov- Pasul Buzău cu jonqiune spre România. 22 După cum se poate observa, unul
din proiecte urme să străbată întregul sud al Translivaniei, iar cel de-al doilea să taie provincia pe direqia
nord-vest- sud-est, ambele urmând să treacă prin cele mai mari oraşe ardelene, dar nici una nu avea cum că
le cuprindă pe toate. Este adevărat că Transilvania nu avea o capitală traditională propriu-zisă, ea oscilând
între Cluj şi Sibiu, în vreme ce Braşovul era pr.incipalul centru economic. După 1850, odată cu instaurarea
administra1iei neoabsolutiste austriece, Sibiul devine centrul administrativ cel mai important, de vreme ce aici
sunt principalele institu1ii administrative, politice şi juridice. Aici era reşedinta guveratorului Transilvaniei
-principala verigă de legătură a provinciei cu Viena, aici era centrul administra1iei financiare dar şi principalul
centru juridic. Este o vreme în care Clujul rămâne eclipsat şi marginalizat oarecum, în conditiile în care oraşul
fusese principalul fief al nobilimii maghiare revolu1ionare.
Cât priveşte Braşovul, era libertă1ii comerciale şi industriale inaugurată par1ial la 1850 i-a asigurat o
dinamizare a activită1ilor economice şi, mai ales, comerciale. Deschiderea Camerei de Comer1 şi Industrie
în ianuarie 1851 a făcut din Braşov centrul vie1ii economice pentru întreaga zonă de sud-est a Transilvaniei
aflată sub jurisdiqia acestei Camere. În principal, la nivel comercial, în privinta exporturilor spre România,
Braşovului i-a revenit o propor1ie covârşitoare în ansamblul comer1ului general al Transilvaniei, fapt dovedit
de numeroasele date statistice avansate de către partizanii căii ferate care trebuia să includă şi Braşovul.
Argumentele braşovenilor erau aproape exclusiv de ordin economic, în timp ce Sibiul va promova şi argumente
de ordin politica-strategic, deoarece datele economice nu aveau darul de a-i avantaja precum pe braşoveni.
Un rol deosebit în sus1inerea polemicilor l-a avut presa, fie că ea se exprima în limba română, germană
sau maghiară, pentru că ea a prelungit disputele de la nivelul strict pragmatic economic şi le-a dat conota1ii de
dispută cu caracter na1ional, prelungită până la nivelul disputelor de interese dintre Viena şi Pesta. Începută în
anii '50 o dată cu avansarea primelor proiecte, această polemică atinge apogeul în anii 1862-1864 când problema
construqiei primei căi ferate a revenit în discu1ie atât la Viena, cât şi în Dieta de la Sibiu. Teama şi îngrijorarea
care domneau în ambele tabere era că, datorită problemelor financiare, Viena va opta pentru o singură variantă,
iar alte proiecte nu vor mai fi puse în construqie decât peste un interval de timp destul de îndelungat, deoarece,
chiar cheltuielile care avea obliga1ia să le sus1ină, respectiv întocmirea proiectelor, măsurătorile topografice
şi stabilirea traseului nu erau uşor de finantat din partea statului. Pentru părtile angrenate în dispută această
posibilă variantă ar fi însemnat, din punct de vedere economic, fie un avans determinant pentru partea care
ar fi beneficiat prima de avantajele căii ferate, fie o inevitabilă decădere economică a celei care ar fi trebuit să
mai aştepte.
Într-adevăr, privite din perspectiva interesului economic, lucrurile erau apropriate de realitatea pe care o
întreză.reau cale două grupări. La nivelul costurilor de transport, ar fi însemnat o veritabilă transformare revolutionară,
care s-ar fi constituit într-un avantaj decisiv pentru oraşele care ar fi beneficiat primele de calea ferată, în timp ce
celelalte ar fi pierdut posibilitatea de a mai concura pe pia1a costurilor de producpe şi transpmt.
21
22

Eduard Miirz, Industrie und Bnnkpolilik in den L,dt Fmnz Io.~eph, Wien, l!HHl, p.71.
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Raportul Camerei Comerciale şi Industriale din Braşov pe anul 1851 2 :\ adresat Înaltului minister de
industrie, comen şi lucrări publice din Viena scotea în eviden~ă a\·antajele indiscutabile ale pre~ului de
transport pe calea ferată şi pe calea apei, subliniind că transportul a 100 de kg de marfă din Transilvania în
Ţara Homânească costa 4-7- 10 florini, în timp ce, aceeaşi cantitate de marfă se transporta din Anglia la Gala~i
cu 30-36 de crei~ari, din Belgia cu 46 de crei~ari, iar de la Viena cu 2,30 de ilorini. De asemenea, raportul mai
men1iona că pentru transportul unei bani1e de grâu de la Cluj la Oradea se plătea unui căru~aş nu mai pu~in
de 1,50 fl2 4 • Pentru a merge şi mai departe cu compara~ia care sublinia imensul decalaj dintre avantajele celor
care beneficiau de avantajul căii ferate şi cei care nu puteau beneficia, apelăm la reamarca larg răspândită în
epocă potrivit căreia "pentru a-şi transporta mmfa în Freo pia1ă, ardelenii aveau nevoie de tot atâtea zile câte ore
erau necesare în altă pmte". Bari~ a calculat odată că o călătorie de la Braşov la Paris pe calea ferată ar implica
cheltuieli mai mici decât cele necesare unui nobil maghiar pentru a călători cu trăsnra din secuime până la
Cluj. Sau, mai ilustrativ, traseul Cluj-Szolnoc se făcea cu diligen~a. în funqie de starea vremii şi de anotimp în
3-7 zile cu un cost de cel puvn 23 de florini, fără a mai pune la socoteală celelalte neajunsuri pe când cu trenul
aceeaşi distan~ă era parcursă în 12 ore cu 18 florini biletul la clasa I sau 7,30 de fl. la clasa a II-a. Observăm,
deci că la 1860, când pe plan europrean re~eaua feroviară avansase atât de mult, încât facilită~ile de transport
erau fără precedeent, decalajul dintre regiunile unde încă trăsura, calul, boul şi catârul fixau viteza de transport
era considerat de nedepăşit.
Discmsul intelectualită!ii din Transilvania, exprimat în presă şi nu numai, avea să scoată tot mai mult în
eviden~ă starea de lucruri deplorabilă în privin~a transpodmilor şi comunica~iilor. Pe fondul conturării unui
veritabil discurs al sărăciei şi a cauzelor acesteia, se accentuează necesitatea construirii de căi ferate ca mijloc
de conectare a diverselor regiuni la circuitul comercial activ. Într-un articol semnificativ intitulat "Despre
înapoierea ardelenilor" publicat în Gazeta Transilvaniei, între cauzele sărăciei Ardealului sunt enumerate:
lipsa totală de credit, lipsa de piele comerciale pentru un comert activ, lipsa drumurilor bune şi a căilor
ferate 25 • În acest sens se remarcă stăruinlele deosebite ale Camerei de Comerl şi Industrie din Braşov prin
preşedintele său Carol Maager şi Gremiul de comerllevantin (românesc) din Braşov prin secretarul său care
la vremea respectivă a fost George Bari1. Cei doi au depus stăruinte deosebite, atât la Viena, cât şi la Pesta
şi Bucureşti pentru începerea cât mai curând a demersurilor necesare construqiilor primelor căi ferate în
Transilvania propriu-zisă şi a posibilelor conexiuni cu România şi cu spa1iul balcanic în general. Din bogata
coresponden1ă stabilită între cele două institu~ii sus-amintite, reiese că, încă din 1851 se făcuseră primele
demersuri în vederea stabilirii traseului căii ferate şi a legătmii cu România. 2(; În acest scop sunt puse în joc
inclusiv căile diplomatiei, atât spre Viena, cât şi spre Bucureşti. Dacă la Viena, Maager discuta cu miniştrii de
resort, subliniind urgentarea începerii lucrărilor şi primea unele asigmări, in schimb, Bucureştiul tergiversa
permanent problema motivând că "nu este acum lTemea pentm aceasta". 27 Adevăratul motiv era că partea
românească nu dispunea de fondurile necesare unei asemenea investitii 28 , iar despre posibili investitori străini
interesav nici nu putea fi vorba la vremea respectivă. Prin urmare, problema rămânea deschisă câ1iva ani de
aici înainte, încât tergiversările, dar şi negocierile vor continua cu toată asiduitatea celor implica1i.
Evenimentele politice şi militare survenite la Viena în anii 1859-1860 vor atenua până prin 1862-1864
discutiile de la nivel guvernamental, nu însă şi în presa din Transilvania care recunoştea că "niciunde de la
ilwentarea locomot.ivei, direcţia unei căi ferate mi a stârnit atâtea dispute ca în această provincie 2!1". În te timp,
instaurarea regimului lui Cuza şi a unui guvern modern în Principatele Unite, a relansat la Bucureşti ideea
necesitălii construirii de căi ferate. Proiectul de lege asupra drumurilor ferate publice votat de guvernul de
la Bucureşti şi seriozitatea noilor miniştri implica1i. au creat premize noi de discu~ii cu partea transilvană şi
austriacă. Astfel, la 27 februarie 1862, Bari1 adresează opiniei publice din România un memorial pentru cel
~:J
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dintâi drum de fier din România unită.::o La baza acestuia stă memoriul Camerei Comerciale şi Industriale din
sub formă de broşură încă din 1855.:11
Memorialul înfă~işează modul cum era judecată problema căilor ferate acum 150 de ani linându-se
seamă de interesele Braşovului şi ale Ţării Bârsei. Memorialul Camerei Comerciale şi Industri~l~ propune
construirea liniei ferate Buzău- Ploieşti- Bucureşti- Giurgiu, iar argumenta~ia are în acest sens considerente
de natmă economică. Plecând de la realitatea schimburilor economice dintre Transilvania şi România, Bari1
sus1inea cu insistenlă necesitatea jonqiunii cu România pe la Braşov. n Apelul la datele statistice releva astfel
realitatea creşterii substanliale a schimburilor comerciale dintre Transilvania şi România prin intermediul
vămilor Braşovului: astfel, la capitolul importuri dinspre România, acestea an crescut în intervalul 1850-1859
de la 76,3 mii florini la 171, O mii florini, în timp ce, la capitolul exporturi din Transilvania, suma creşta de
la 44,3 mii florini la 94,4 mii florini. :J:J De fapt, ponderea Braşovului, aşa cum o relevă datele statistice, în
comer1u1 de import-export al Transilvaniei a fost covârşitoare în întregul interval1850-1860, aproximativ 85%
din totalul mărfmilor tranzac1ionate treceau prin vămile Braşovului.:14 l\rgumentul cifrelor a fost utilizat intens
de braşoveni în disputa cu Sibiul, pentru că din acest punct de vedere avantajele erau de pattea braşovenilor
la toate capitolele de produse. Opinia publică românească, dar şi nobilimea maghiară insista în continuare
pe ideea proiectului Oradea - Braşov, pmiect pe care îl sus1inea şi consilierul român la Cancelaria Anlică
de la Viena, Dimitrie Moldovan. În această calitate, el primise însărcinarea să întocmească un referat pe care
l-a înaintat la Viena la 5 mattie 1862 sub forma unui memoriuY1 Prin el se pronun1a pentru proiectul căii
ferate Oradea- Cluj- Braşov, fiind, deci pe linia lui Bariliu. Memoriul este foarte bine documentat, avansând
argumente de ordin economic, militar şi politic. 35
Autorul memoriului sus1inea importan1a economică a proiectului Oradea- Braşov şi din punct de vedere
al agriculturii şi, mai ales, al resurselor naturale, care ar fi fost mai bine valorificate şi ar fi creat premizele
unei reale dezvoltări economice şi a unei mai bune integrări a provinciei în ansamblul Monarhiei. Autorul
mai argumenta că aprobarea şi construirea căii ferate menlionate va facilita un control administrativ mai
eficient al Transilvaniei din partea guvernului central de la Viena. Din acest punct de vedere, argumentele
lui Moldovan aveau menirea a întâmpina preocuparea Vienei pentru o mai bună integrare administrativă
a provinciilor periferice şi, nu în ultimul rând, a reduce cel pnlin distanla psihologică dintre Viena şi una
din cele mai îndepărtate provincii ale Statului Habsburgic: "Până când Transillraniei îi vor lipsi mijloacele de
Braşov apărut
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avea să constate acelaşi Dimitrie Moldovan în continuarea memoriului.
Nu lipsesc nici argumentele de ordin strategic şi militar, autorul arătând avantajele imense ale căii ferate
şi în această privinlă. Referindu-se la recentul război al Crimeei, D. Moldovan atrăgea aten1ia asupra liniei
ferate pentru care se prommla, afirmând că aprobarea ei era "cu atât mai presantă, cu cât rezolvarea problemei
orientale se apropie zi de zi". În finalul memoriul ni său, Moldovan arăta că proiectul pus în disculie de către el
ridica obstacole tehnice şi financiare greu de învins. Cu toate acestea, argumentele erau greu de respins, spunea
el, cu cât pentru ele pledau şi rapoartele contelui Toldalagi, preşedinte al comitetului nobiliar de cale ferată din
Cluj, dar mai ales rapoartele celor trei ingineri care au prospectat traseul acestei linii în anii 1856-1857, între
care se număra şi Karl Ritter von Ghega cel care proiectase Semmeringul.:17

r:eorgn llariţ. Mumori(ll fJUJJtru c:d dintcîi drum de fier în J/omâni(l C:nilă, Braşov, 11lG2.
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În împrejurările politice şi economice date, însă, şansele de reuşită rămân foarte mici. PotriYit Patentei
din februarie 1861, chestiunile de această anvergură financiară erau de competen~a Senatului Imperial, iar
împăratul putea să acorde doar concesiuni preliminare pentru cartografierea şi măsurarea terenului în vederea
calculării pre~ului de cost. Cum Viena încă nu era nicidecum dispusă să favorizeze nobilimea maghiară din
Ungaria şi Transilvania, favoriza aşadar linia Arad- Sibiu "dinmotiFe politica-strategice şi financiare".
Şedin~a Ministerratului lua din nou în discu~ie problema re~elei de căi ferate a Monarhiei din perspectivă
38
militară, stabilind o listă de priorită~i în care era inclusă şi Transilvania pe aşa zisa "direc!ie est-Fest" cu cele
două variante: Braşov - Oradea - Budapesta -Viena - Budweis cu jonqiune spre Nli.rnberg şi cea de-a doua
variantă Sibiu- Arad- Ofen- Viena- Linz- Passau cu jonqiune spre Miiuchen. Tot acmn se stabileau câteva
trasee mai scurte ce trebuiau de urgen~ă construite din ralinni militare, între care şi Arad- Timişoara. Acesatea
erau considerate prioritălile cele mai urgente ale Monarhiei pentru care trebuiau găsite fondurile necesare.
Pentru acest vast proiect Ministenatul propunea un împrumut de stat, ini~ial de 80 de milioane de fl., apoi un
altul de 140 de milioane, urmând ca în condi~iile unei rambursări a câte 8 milioane anual să nu fie o sarcină
imposibil de suportat de către staPn. Deşi proiectul discutat cu acest prilej a fost cel mai ambi~ios şi, teoretic,
posibil de realizat, evenimentele din 1866 nu au mai îngăduit punerea lui în aplicare.
Anul 1864 readuce subiectul la ordinea zilei, în condiliile în care problema primei căi ferate intra pe
agenda dezbaterilor Dietei de la Sibiu. Putem spune că această problemă a ocupat tm loc privilegiat pe agenda
dezbaterilor, alături de chestiunea urbarială şi cea a impozitelor. 4 ° Cuprinderea problemei s-a făcut pe baza
deciziei din 1862 când Senatul imperial recomanda că "în cauza drumului de fier, hotărârea va apanine Dietei,
nu însă şi votarea bugetului necesar unei asemenea investi~ii. 41 Un rol hotărâtor în abordarea de către Dietă
a dezbaterii asupra căii ferate 1-au avut luările de pozi~ie ale lui Carl Maager care în octombrie 1862 făcea o
vizită la Viena unde, beneficiind de plenipoten~ă. discuta cu forurile competente şi în numele autorită~ilor de
la Bucureşti 42 • Lucrurile s-au complicat în momentul în care divergen~ele dintre Viena şi Bucureşti cu privire la
locul joncliunii se adânciseră. Guvernul de la Bucureşti a dat de în1eles că ar fi în opozi~ie cu interesele sale ca
linia austriacă să treacă pe la Turnu Roşu spre Bucureşti; mai mult, dacă Austria nu ar fi de acord cu jonqiunea
liniilor pe la Vulcan, România nu va concede ieşirea liniei ardelene prin vreo altă strâmtoare de munte către
Dunăre sau spre Marea Neagră. 4 : 1 Nu lipsită de importan1ă este remarca lui Maager cum că partea sibiană era
mull mai diplomată şi mai bine reprezentată în cercurile de la Viena, sugerând astfel că şi în cadrul Dietei s-ar
impune cel pu1in aceeaşi modera1ie.
În 18/30 mai Dieta de la Sibiu include pe ordinea de zi problema căii ferate transilvane. Cum era şi firesc,
cuvântul prim în această chestiune îi aparline lui Carl Maager, de departe cel mai avizat membru al Dietei în
această chestiune. 44 După ce face un succint istoric al chestiunii căilor ferate în Transilvania, vorbitorul subliniază
că nu doreşte să se facă avocatul cutărei sau cutărei linii, ci vorbeşte numai în favoarea căii ferate transilvane
peste tot. De aceea, spune el, "va vorbi cu cea mai mare modera ve, aşteptând ca şi ceilalp să vorbească cu aceeaşi
modera1iune" 4 " (aluzie desigur la sibienii din Dietă). Partea a doua a discursului pledează totuşi ca măcar una din
liniile de ieşire spre România să fie negreşit în apropierea Braşovului care este pia~a Ţării Bârsei şi a întregului
sud-est al Transilvaniei şi linia care ar trece pe la Braşov ar tăia prin cele mai bogate 1inutmi ale ~ării. De asemenea,
Maager propune alegerea unui comitet format din 7 membri care în foarte scurt timp să-şi termine lucrările şă
să vină cu propunerile cele mai complete. Abia acum începea adevărata dispută în Dietă nu întâmplător cu
constituirea comisiei căii ferate al cărei preşedinte fu ales Ioan Aldulean iar referent Carl Maager. 4 (i
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Sfâr§itullunii iunie este marcat de discu1iile aprinse din Dietă care relansează, de data acHasta la un alt
nivel, conflictul aprig dintre saşii sibieni şi cei braşoveni. Punctul de vedere al românilor este magistral sus1inut
de către deputatul de Turda, Ioan Raliu care se remarcă prin calitatea argumentării, dar §i prin modHraiia
discursului. Raliu sus1ine varianta Braşov- Oradea, afirmând că "din punctul de Federe al dreptăJii românii ar
trebui să SllsJină linia Braşomlui penf.ltll că ea asigură foloase wmi mrmăr mult mai mm·e de locuitori şi, mai
ales, o mai bună valorificare a potentialului agricol al Câmpiei transillrane". 17
În jurul datei de 1 iulie 1864 proiectul comisiei dietale este finalizat şi, după aprinse dezbateri se hotărăşte
înaintarea lui către curtea de la Viena. În expnnera de motive, comisia pleacă de la premiza că, dintre toale
iările austriece, singură Transilvania este lipsită de binefacerile drumului de fier. Ca o rezolFare favorabilă a

chestillnii se poate privi nwnai clădirea acelor linii care formează Fene pentru comunicatirwea rwiversală şi
deschide noi căi de prosperitate acelor ţinuturi pe care le Fa străbate. 48 Se subliniază luarea în considerate a cel
pu!in două linii în măsură să asigure un minim de comunicalie între diversele regiuni ale monarhiei: o linie
care să intre pe valea Mureşului spre Turnu Roşu şi una care să intre pe teritoriul ardelean pe valea Crişului
spre sud-est până la Braşov, apoi spre România prin Pasul Buzăului.
Pe varianta Oradea - Cluj - Valea Târnavelor - Braşov se considera că se împacă cea mai mare parte a
intereselor Transilvaniei. Nu este neglijată nici valoarea strategică a liniei Braşovului, reaminitindu-se că a fost
subliniată şi de nota ministerului de război trimisă Cancelariei Aulice a Transilvaniei în 17 ianuarie 1863 de
care desigur că se impunea să se lină seama. 4 !1
Agrumentarea comisiei dietale merge şi mai departe, subliniind necesitatea promovării intereselor Austriei
la Dunărea de Jos şi în Orient, amintind de celebrul plan al ministrului von Bruck ministru al comenului în
perioada neoabsolutistă care încă la 1848 preconiza un spa1iu economic central-emopean- Eumpa de 70 de
milioane ale cărei interese economice trebuiau, inevitabil, să se concentreze spre Dunărea de Jos şi Marea
Neagră. 50 Realizarea acestui deziderat depindea, în opinia comisiei, de realizarea unui mare nod de cale ferată
la Gala1i, unde urmau să se concentreze trei linii: una de la Odessa, una dinspre Constantinopol şi, fireşte, una
dinspre Transilvania.
La argumentul că drumul Oradea- Braşov e mai scump, comisia răspunde că acel drum e mai scump care
e mai pu1in folositor. Se arată că, dacă înainte de 1848 Transilvania plătea la buget doar 400.000 de florini
anual, acum suma se ridica la 13.000.000 fl. deci, "după cum tara a făcrrt atâtea sacrificii pentm stat, facă
ce1ra şi statul pentm Jară ". Cuvintele din urmă erau răspunsul dat păr!ii sibiene care invoca costul scăzut al
variantei ATad - Sibiu, fală de cele cel pulin 70 de milioane necesare liniei Oradea-Braşov. 51 În fond, Viena
condi1iona, în contextul noii construc1ii politice, concesionarea lucrărilor pentru calea ferată transilvană de
trimiterea deputa1ilor în senatul imperial: "Foi da concesirme la cei care vor u·imite dep!! tati în senatul imperial"
era răspunsul către Comisia de la Cluj în chestiunea căii ferate condusă de contele Miko Imre, arătându-se în
acelaşi timp că este în cel mai înalt grad interesul Transillraniei 52 să se conformeze politic din acest punct de
vedere, adăugându-se astfel, argumentului financiar şi economic şi o formă de presiune politică în chestiunea
căii ferate transilvane.
Acestea sunt, în liniile lor esen!iale, coordonatele pe care s-au purtat disputele privind traseele primei căi
ferate în Transilvania. Mai departe, cuvântul determinant aveau să-1 spună finan1ele şi cei ce le de!ineau. Se
poate spune că şi la acest nivel lucrurile nu au fost mai pnlin complicate. Deoarece în aceste aspecte lucrurile
sunt îndeobşte cunoscute, 53 ne vom rezuma la a stabili câteva repere care ue relevă faptic etapele care au dus
la darea în folosinlă a primelor tronsoane de cale ferată în Transilvania. 54
17
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După înfiin1area în 1859 a Societă~ii Anonime de Mine şi Furnale din Braşov, se constată o sporire a
interesului acesteia pentru cărbunele din Valea Jiului şi care solicită societă~ii Căilor ferate din jurul Tisei
construirea căii ferate Arad- Alba Iulia şi Simeria- Petroşani. Perspectiva deschiderii exploatării cărbunelui
din Valea Jiului era deja şi în ate111ia autorilă~ilor de la Viena. Un raport elaborat de către ministrul comeriulni
Baronul Kalchberg în anul1864 şi transmis ca răspuns către Ministrul de Finan1e Plener, con1ine şi un catalog
ce arată foloasele economice ale unei linii Arad - Sibiu - Braşov: perspectiva deschiderii exploatărilor de
cărbune din \'alea Jiului, comerlnl cu sare şi, cum arătam mai sus, legătura feroviară spre Marea Neagră" 5 •
Societatea Anonimă de Mine şi Furnale din Braşov era cea mai mare societate pe aqiuni din Transilvania
propriu-zisă, având la reorganizarea sa, în 1859, un capital de 11 milioane de florini şi beneficia de sprijinul şi
monitorizarea uneia din cele mai mari bănci austriece Credilanslalt. Era firesc, deci ca o asemenea firmă să se
implice în nrgentarea construcliei căii ferate absolut necesară mineritului şi sidermgiei.
După îndelungate discu~ii, la 10 august 1865 împăratul sanqiona legea privitoare la concesionarea liniei
Arad- Vinln de Jos- Alba Iulia"'\ iar la 18 august Societatea Anonimă de Mine şi Fmnale din Braşov primea
concesinnea pentru cele două linii. 57 La 17 februarie 1867 se încheie o convenlie adilională prin care statul
se obliga să mărească sumele alocate până la valoarea de 4 milioane de florini şi a nu pretinde pentru această
sumă nici un fel de dobândă până la darea în folosinlă a întregii linii. La 3 aprilie 1867 lua fiin1ă Societetea
primei Căi ferate din Transilvania cu sediul ini!ialla Viena, apoi la Budapesta care va funqiona până în 1884
când calea ferată trece în proprietatea ~iAV-ului ca urmare a nalionalizării.
Astfel, fralii Klein, aqionarii principali ai Societă~ii Primei Căi ferate din Transilvania demarau construqia
liniilor Arad- Alba Iulia şi Simeria- Petroşani, prima finalizată la 22 decembrie 1868, iar cea de-a doua la 28
august 1870. Sumele totale investite de antreprenori au fost de 23 de milioane de florini, respectiv 12 milioane
de ITorini pentru linia Simeria- Petroşani. 58 În privinla celei de-a doua variante Oradea-Braşov, construc1ia
ei începea într-o arnbian1ă politică nouă pentru Transilvania prilejuită de încheierea dualismului. Noul regim
de la Budapesta părea mult mai decis să treacă la punerea în practică a unui vast program de construqii
feroviare. Sunt anii unei febre fără precedent a speculaliilor financiare şi a invesliliilor, faimosul Griinderzeit.
Nu au lipsit nici speculaliile şi scandalurile financiare de proporlii. Dacă în Vechiul Regat a rămas cunoscut
cazul Stronssberg prin implicaliile sale economice şi politice, astfel de cazuri nu an lipsit nici în Ungaria sau
Transilvania. Capitalmile puse în joc au reprezentat o puternică atraqie pentru oameni de afaceri şi magnali,
bănci, dar şi pentru speculanli fără bani şi oameni cu relalii la nivel politic care aranjau concesiunile. Astfel,
s-a ajuns ca pentru unele trasee costurile de construclie şi dare în folosinlă să devină de-a dreptul astronomice:
pentru tronsonul Oradea- Braşov nu mai pnlin de 614000 fl./rnilă când în condilii normale o milă de cale ferată
nu costa mai mult de 40-60.000 fl"!l. Pentru tronsonul în discnlie, cererile pentru antorizalii an fost depuse încă
din 1862 de două grupări: Uniunea Economică Maghiară şi un consor1iu condus de Zichy Odăn şi Toldalagi
Ferenc, însă din cauza lipsei de capital ele nu au fost eliberate. După 1867 au apărut cinci firme interesate,
între care şi consor1iul Banffi-Karolyi, proteja1i ai ministrului Mik6 Imre. Dar Hollan Ernă, secretar de stat a lui
Mik6, a eliberat autorizaliile fără ştirea ministrului pe numele unui întreprinzătm: englez Charles Warring. În
procurarea autorizaliilor un rol important l-a avut un anume Nemeskeri Kiss Mikl6s care pentru acest serviciu
a primit nu mai pn1in de 3. 750.000 fl, adică 5% din suma de construclie a liniei un, sumă ce trebuia împăl·lită cu
secretarul de stat mai sus-amintit. Şi scandalul nu s-a oprit aici. Însăşi fondarea Societălii Căilor Ferate Ungare
de Est a fost o mare afacere. Cu un capital nominal de 75 milioane de florini costurile de întemeiere au ajuns la
7,3 milioane, adică 91.250 fl./ milă plătili în argint, în timp ce diferenla dintre valoarea florin bancnotă şi argint
a fost dirijată în conturi personale.
Construcliile au început pe patru tronsoane, dar pentru că garan1iile eran similare pentru fiecare milă,
lucrările au început pe acele tronsoane unde era nevoie de cele mai mici investilii. Când banca a refuzat

Inrlustriu und JJankjJolilik in rlun /;cit Fmnz Io.~uph, Wi<!ll, l!Hll!, p.!J!l.
IJiu Jlrolokollc! ... , 11und 7, nr. S12/12. Novemlwr 1HG4, Gusdzuntwurf !Jetreffund diu Hi.~onlmhnlinio ilrmf-IlormnnmlmllllolhenthurmJm6·s, Jl]l. 2fiB-272.
"' În spillc!lc! nc:eslei societăţi emu marii capilalişli: principele Egon Fiirslenherg, Emilian Flirslenhcrg, contele Ollo Von
Cholek şi Ludovic von I-I<Jher, vezi la Eduard Miirz, op. cil., p. !l!l şi urm.
''" llaporlul Cumorei Comorcinlu şi Induslrinlo elin JJmşov pu unii 18110-1884, ediţiunea romfmească, Braşov, 1H!Hl, p. :P.
"' Fiilrfi Tumcls. A .\1ugynrorszugi VusulciijJlu.~ n kulfiildi !\'ugyliiku Profilorrclasu 18U7-1 !100, în, Pach Zsigmond, S{mdor Pal,
(ed.), Tanulnuinyok a Knpitalizmus tiirlcindhoz Magyamr.mi.~on 1lUi7-1 !J 111, Budapesl, 1!lSG, p. :l!l.
" 0 W. Sc:hiindJ<!rger, IJio Ungarischu Ostbahn. Hin Eison/}(lhn- und Finnnz Sknndal, Wien 1B7:!, p. 17.
,,r. Eduard Miirz,
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transferuL englezul a sistat lucrările. Capitalul a dispărut înainte ca linia să fie construită. În plus, Warring s-a
autopremiat cu 2 milioane fl. pentru lucrările de pregătire, a plătit din capitalul de constniqie unele lucrări
care, conform contractului, ar fi trebuit finanlale de eL Sumele a încercat să le acopere pe seama salariilor pe o
saptămână a 20.000 de muncitori. 1n După acest incident englezul a plecat în Imperiul Otoman unde a continuat
afacerile dubioase. Lucrările au continuat din capitalul rămas, şi după epuizarea acestuia, societatea a cemt
dreptul de a elibera acliuni garantate de stat, însă din cauza renumelui eliberarea de aqiuni s-a dovedit a fi llll
eşec. Societatea a solicitat un credit de amanet pe obligatiunile disponibile de la un grup bancar cu condi~a
de a plăti cele 5,2 milioane solicitate, împreună cu dobânda într-un singur an. Realizată în plină criză în 1873
afacerea era destinată falimentului. A fost însă garantată de stat care, după falimentul Societălii s-a împrumutat
de la Casa Rotschild. Neavând încotro, statul a protejat Societatea până în 1876, când a preluat toate datoriile şi
a schimbat aqiunile pe obligaliuni în aur cu o dobândă de 5%, linia intrând în proprietatea MA V-ului.
La 25 iulie 1870 se executa proba tehnică, primul tren parcurgând distanla Oradea- Cluj în5 ore. Tronsonul
Cluj - Războieni era gata trei ani mai târziu, ca şi cel până la Braşmrfi 2 • Era chiar anul crizei economice care
avea să încetinească ritmul construc1iilor feroviare în întreaga Europă, dar care va continua în anii nrmători
când statul s-a implicat masiv în construqiile de căi ferate din Transilvania. 1;:1 Astfel, Transilvania intra penlru
prima dată în epoca drumului de fier şi a binefacerilor acestuia. Introduceea căilor ferate în Transilvania a fost,
aşadar, un proces sinuos şi complex ce a pus în eviden1ă dinamici, puncte de vedere şi obiective ale diverselor
grupări în func1ie de interesele economice. În fapt, to1i doreau modernizarea, dar o înlelegeau diferit şi pentru
faptul că uneori nu se gândeau că trebuie să treacă prin, uneori, insolubila problemă a banului. Începutul
secolului XX va plasa Transilvania pe o pozilie favorabilă între alte zone sud-est europene în privinla lungimii
şi densită1ii căilor ferate, semn că modernizarea îşi croise drum în acest domeniu esen1ial pentru avansul
societă1ii industriale capitaliste.
De la început calea ferată intra în via1a oamenilor. În primul rând, trenul a revolulionat viteza de transport.
Pe distan1a Cluj -Oradea în anii '70 călătoria se făcea în 5 ore, cea dintre Braşov şi Cluj în aproximativ 7 ore.
La fel, prelurile de transport au cunoscut o scădere seminficativă, fiind uniforme pe tot cuprinsul Monarhiei 1;.1
(vezi tabelul)
Tarife pc calca ferată la 1870
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Calea ferată a deschis orizonturile a mii de oameni dându-le posibilitatea de a călători, cu toate că la
început exista o inerlie din partea oamenilor sau cel pulin dacă nu este vorba de iner1ie trebuie linut cont
de faptul că în întregul secol XIX până târziu în cel următor circula1ia era limitată ca scop şi spa1iu, jalonată
de interesul fiecăruia, încât însăşi viziunea oamenilor asupra spa1iului se lega de acele zone în care aveau
interesele. În Transilvania (spre deosebire de alte regiuni ale Monarhiei) construqia drumurilor şi a căilor
ferate a trebuit să lină cont de interesele comunitălilor şi nu doar să lege localită1ile între ele. Astfel se explică
"lupta" dintre localitălile care aveau să beneficieze de calea ferată şi ceilalli care trebuiau să mai aştepte.
Privind şi azi traseele drumurilor construite la mijlocul secolului XIX §i a unor căi ferate, ne putem foarte
uşor da seama de acest lucru. Deşi astăzi nu mai este deloc avantajos ca o şosea să ocolească kilometri întregi
Ihhlem. În plus. s-fl devial şi Lraseul dt! la 'Jlmla la Cilmpia Ti.1rzii dalorilă lui John H1gel care avea mo§ii la Cf11npia Turzii
şi t!ra nwmbru în consiliul dirnclor al sociclătii.
12
A. K!!pessy, 11 Mogyor vw;utugy tiirl6nde (lsloria chesliunii căilor ferale maghiart!) Budapesl, H!Dfl, pp. !i2-!i!i.
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n:' Ihidem, p. [)()şi urm.
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11
;

245

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

doar pentru a lega două localită~i cu interese economice similare, în epocă acest lucru reprezenta şansa de
din izloare, iar accesul la pială era de o importanlă excep1ională. Drumurile şi calea ferată i-au fa\'orizat
lăranului să Yândă mai mult sau mai putin favorabil, să dezvolte culturi nerentabile înainte. Tot ele au adus
ruină micilor ateliere locale altădată protejate de izloare. Prin comer1 şi schimb nu trebuie să ne gândim doar
la cel cu caracter capitalist. Prea uşor vechea istoriografie afirma că "prin modernizarea căilor de comunicaţie
s-a deschis calea spre păt.nmderea come1jului capitalist "u 5 • Realitatea era mult mai complexă pentru că până la
"comerlul capitalist", la mijlocul secolului al XIX-lea trocul rămânea o modalitate de comerl ca şi cel pentru
satisfacerea micilor nevoi. Chiar dacă legăturile importante lipseau, la nivel local avem de-a face cu o vială
intensă, favorizată de creşterea fără precedent în aceşti ani a numărului târgurilor şi iarmaroacelor, fenomen
încurajat şi de autorităli. Aici bunurile erau schimbate sau vândute în zone cât mai apropiate pentru că 1ăranul
vindea ce putea, cât putea şi cu orice pre1. Avea nevoie de bani şi îi lipsea capacitatea de a aştepta momentele
de pre! faYorabiler.n. Desigur că ne putem întreba cum, în aceste împrejurări, se mai aplica legea cererii şi a
ofertei? Şi totuşi.. .. drumurile şi căile ferate i-au favorizat lăranului să vândă şi să dezvolte culturi nerentabile
înainte. Transformarea nu s-a produs doar în materie de rela!ii de pială, ci şi în mentalitate, a făcut disponibile
bunuri altădată necunoscute: noi obiecte casnice, îmbrăcăminte şi în primul rând oportunitatea unei mai mari
mobilităli. Mobilitatea era în cea mai mare parte jalonată de zone restrânse determinate de interesul fiecăruia,
dincolo nu mai era patria familiară, era !inutul străin nesigur, în care nu avea de ce să se avânte. La sporirea
mobilită!ii a contribuit în bună măsură şi revolu1ia prelurilor şi a tarifelor pe calea ferată: dacă anterior apari~iei
căii ferate în Transilvania o călătorie între Braşov şi Sibiu costa 7,48 fl., iar între Braşov şi Cluj 18,23 fl. 07 ,
parcursul unei mile terestre dura două ore cu trenul la clasa a treia pe aceleaşi distan~e costa 3,00, respectiv
7,30 fl.r.e An de an tot mai mul~i oameni se bucurau de binefacerile căii ferate; după numai doi ani de exploatare
al Primei Căi Ferate din Trnsilvania beneficiaseră nu mai pu~in de 282.941 de persoane la cele patru clase de
vagoane 1; 9 • La sfârşitul anilor '70 Clujul şi Braşovul de~ineau întietatea în privinla transportului feroviar cu cei
mai mul~i călători la clasa 4, (vezi tabelul) semn că mersul cu trenul nu era doar apanajul celor avuli, fiind
folosit şi de oamenii obişnuili.
ieşire

Dinamica transportului feroviar de persoane în cele mai importante staţii de cale ferată în anul 1879
-număr de persoane·
,---------~---~~

NUMELE STATIEI
Oradea
Clui
Blaj
Sighisoara
Era_§_OV
Alba Iulia
Sibiu

--L-----·-----·~~ -~-------- ~

CLASA!
210
1230
15
130
560
260
178

CLASA II
2953
7584
793
1575
5384
2628
3914

---------~-

CLASA III
7463
15334
2681
5115
10439
7537
8924

·--ciAsl\rv--1
9106
14097
4941
6364
16115
8734
11366

"

t

Sursa: Berichl.. .. 11l7ll, p. :JIHL
Poşta şi

telegraful au contribuit şi ele în mod semnificativ la modernizarea societă~ii. a favorizat circulalia
rapidă a ştirilor şi ideilor şi a familiarizat lumea cu idei şi informalii altădată imposibil de a le avea la îndemână.
Dacă înaite de 1850 în Transilvania poşta sau ceea ce se puteau numi servicii poştale nu erau foarte diferite
de cele din Evul mediu, în 30 de ani se înregistrase un real progres sub acest aspect chiar dacă facem o
simplă comparalie a datelor cantitative: la 1852 erau în Transilvania 75 de oficii poştale, iar la 1854 numărul
lsloâa TmnsilFcmiei, vol. 2 Bucureşti Hlli2, p.....
La fel era şi în Franţa rurală a secolului al XIX·l(!a: vezi E. Wdler, Peawnls inlo Frem:hmen. The Moderniza/ion of !lumi
Fmnce 1870-JfJ14, Stanford llniv. Press, 1D7!l, p. 207.
7
"
Compnj3 Jur SiehenbUrgen. Neuer vnlerliindischer Knlender fUr dw; C:omc:injuhr 1ll!i4 zur OrionUerung in wichligc:n
Angdogenhoilen des hiiusliclwn unei c'iffcnllichen !~chem, Kronstadt, 1B!i4, p. 11 fl.
';" L. Jellinnck, loc. c:il. p. 7~l.
"" M.Szl.h'., 1872, p. 2!H!. C:onfrom acc!loraşi statistici. la 1117!! circulau :HZ.007 JH!rsoane din care: la clasn I l(l:ll, el. II
21HI411, el III 72.71li. el IV 205.:i2!i călători civili, plus 10l!(l7 militari cf. M Szl.K., 11175, p. 14.
no

no
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lor crescuse deja la 84 70 • Spre sfârşitul erei neoabsolutiste erau 102 oficii poştale prin intermediul cărora se
expediaseră 1.614.836 de scrisorF 1 • Douăzeci de ani mai târziu la 1879 eran 192 de birouri poştale, un birou
poştal revenind la 11204locnitori, încă departe de ceea ce însemna un serviciu po§tal modern, dacă ne gândim
că la aceeaşi dată în Austria un birou poştal revenea la 5430 de locuitorF 2 , dar cu progrese fără precedentn,
dacă ne raportăm la nivelul extrem de scăzut de la care s-a plecat.
În veacul al XIX-lea scrisoarea era cel mai la îndemână mijloc de comunicarea ştirilor şi gândurilor iar
progesele făcut în anii neoabsolutismului în punerea la punct a unui serviciu poştal exterm de eficient la
nivelul imperiului a făcut ca numărul scrisorilor expediate să înregistreze o creştere spectaculoasă de la cele
1.614.936 de scrisori expediate în 1859 la peste 13 milioane de scrisori în 1878 74 • Modernizarea în această
direc~ie a fost, fără îndoială, favorizată de necesită~ile administrative, dată fiind pozilia geografică a provinciei
care reclama folosirea serviciilor poştale, dar şi coresponden1a privată cunoaşte o dezvoltare fără precedent,
favorizată şi de tarifele scăzute practicate: o scrisoare simplă costa între 3 cr. la o distanlă de până la 10 mile şi
până la 9 cr. pentru cele mai îndepărtate localităli din Imperiu. 75 •
Una din minunile tehnicii secolului XIX, telegraful, atingea provincia transilvană, în anii 50 într-o vreme în
care pe plan mondial se realiza conexiunea intercontinentală care avea să revolulioneze comunicaliile mondiale
de la acea vreme. Posibilitatea transmiterii informaliei în mod aproape instantaneu a făcut ca telegraful să fie
introdus în scopuri administrative şi militare, dar s-a impus extrem de rapid pentru necesităli economice şi
comerciale. La 1850 telegraful abia dacă atinsese provincia transilvană. Ca monopol de stat, acesta se extinde
din ra1iuni administrative şi militare în preajma şi în timpul Războiului Crimeei. Însuşi împăratul Franz Joseph
un reticent la astfel de mijloace de comunicalie devine interesat de extinderea lui după ce se convinge de
eficacitatea şi rapiditatea comunicării prin telegraf. Prin intermediul acestui mijloc Transilvania era cel mai
aproape de Viena. Aşa-numita Linie estică (Oestliche Richtung) conecta Timişoara - Lugoj - Sibiu - Braşov
având o lungime de 52,5 mile. 76 Construcliile avansează relativ rapid, astfel că în 1865 Transilvania beneficia
de 140,3 mile de linii telegrafice" (1063 km). Adevărata epocă a telegrafului începea însă în Transilvania odată
cu avansul căilor ferate, urmându-le traseul. Anii cei mai dinamici au fost 1871-1875 când numărul depeşelor
era undeva înre 400-500 de mii, o creştere extrem de spectaculoasă, dacă ne gândim că la 1854 numărul
acestora era de 5-600, cele mai multe oficiale sau administrative 78 • Dealtfel, în întreaga perioadă, telegraful a
rămas un mijloc de comunicare destul de restrâns date fiind şi tarifele care nu erau la îndemâna oricui: între
1-7 fl. o depeşă simplă sau 2-14 fl. o depeşă dublă. 79

7

"

71
72
7

"

71

1il}dn ... , 11152-1H54, Vll.llefl, litfelll.
Tnfeln .... , 1HWi, Tnfel, 11; în Ungaria stalislica înregistra pentru acelaşi an lill oficii poştale.
!Jericht. .. , 1878, p. 30!!.

Cari FreilH!rr von Czoernig, op. cit. p.4!l2
I/Jidem, p.

urm.

1855, p. GB.

75

Compns.~ ....

7

Ihirlum, Tald 11.

"

şi

:10.

Slnlisliche.~· .... , Wien, 18ll4, p. 244.
"' Trzfuln ... , Jl/54. Tnfel10.
"' Compas.~. 11154, p. 71!.
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Şcolile

confesionale româneşti
în perioada comitatului Bistriţa-Năsăud. (1876-1918)
Iosif UILĂCAN

A.

Şcoli

confesionale. Organizare şi frecvenţă.

Studiul îşi propune o privire de ansamblu asupra şcolilor confesionale româneşti din comitatul Bistritade la formarea acestuia, până la Marea Unire. Am făcut însă şi dese referiri la şcoli confesionale din
localită~i care, în perioada 18 76-1918, se aflau în comita tele Solnoc- Dăbâca şi Cluj. Acele comune sunt cuprinse
astăzi in judetul Bistri~a-Năsăud. Un loc important am acordat legislaliei care privea domeniul învătământului
şi aplicării ei în şcolile confesionale. Ea reflectă evolutia statului ungar până la 1918. De asemenea, am prezentat
şi câteva aspecte cu referire la şcolile comunale şi de stat.
Educatia primară în şcoli subordonate bisericilor fusese legiferată în perioada habsburgică. După formarea
Austro-Ungariei în anul1867 ca stat dualist, au fost adoptate în Ungaria, în spiritul liberalismului paşoptist, o
serie de legi cu caracter conslitnlional. Legea XLIV sau a nationalitătilor, la articolnl14, recunoştea comunitătilor
bisericeşti dreptul de a-şi stabili limba pentru redactarea matricolelor şi pentru rezolvarea problemelor interne,
de asemenea limba de predare în şcolile lor. La articolul 26 legea garanta cetătenilor, comunelor şi bisericilor
dreptul de a sustine şi infiinta şcoli primare, secundare şi superioare. Şcolile indiferent de caracterul lor urmau
a respecta legea instruqiuniU
Legea XXXVIII din anul1868- a învătământului, statua că învă~ământul primar, deci şi cel confesional, va
fi împăftit în două etape: a) Cursul de fiecare zi- elementar- respectiv clasele 1-VI, la care erau obliga li copiii
de la şase ani împlini~i până la 12 ani împliniti. b) Cursul repetitional sau de duminică, cu durata de trei ani,
pe care eran obligati a-l urma tinerii de la 12 la 15 ani. de asemenea împliniti, în cazul în care nu urmau şcoli
mai înalte. Arlicolulll făcea referire la învătământul confesional, toate confesiunile fiind îndreptă!ile a sustine
şcoli în localitătile locuite de credincioşii lor. Antoritătile puteau închide asemenea institutii, numai atunci
când acestea nu respectau cerintele legii şi, dacă după trei "admonieri" în timp de doi ani, nu se înlăturau
deficientele constatate. În urma unei eventuale "admonieri" comuna bisericească era obligată ca în termenul
cel mai scurt să aducă şcoala în parametri legali. Dacă nu ar face aceasta, la 6 luni regimul era îndreptă~it să dea
a II-a sau a III-a avertizare. În cazul în care toate trei "admonitiuni" ar rămâne fără rezultat, aulorilă~ile puteau
dispune închiderea şcolii confesionale şi infiintarea unei şcoli comunale. 2
În comitatnl Bistrita-Năsăud existau, ori s-au organizat, şcoli confesionale greco-catolice în satele
româneşti în care confesiunea era cea unită. Cu excep~ia unor localită!i din valea Bârgăului şi zona adiacentă
Bistri~ei, aceasta era confesiunea dominantă. Majoritatea şcolilor primare confesionale greco-catolice din
spa~inl actualului judet eran subordonate prin Vicariatul Rodnei- care avea sediul la Năsăud, şi Protopopiatul
greco-catolic Bistrita, Ordinariatului şi Consistoriulni de pe lângă episcopia Gherlei. Erau conduse de un senat
şcolar ales de comunitatea religioasă locală, director fiind preotul. Din senat mai făceau parte învătătorul sau
învă!ătorii şi alte persoane desemnate de enoriaşi. Pentru şcolile greco-catolice din Vicariatul Rodnei exista la
Năsănd un inspectorat şcolar districtual.
Şcolile confesionale mtodoxe erau conduse de un consiliu parohial, de asemenea în frunte cu preotul
local. Erau subordonate Presbiteratului ortodox Bistrita şi, prin acesta, Consistoriului arhidiecezan din Sibiu.*
Năsănd,

Vezi "Legea na!ionalilălilor'' în, ·n~odor V. Păcăţian, Cnrlun du Aur, Tipogmfm Ilenric: Meilzer, Sibiu, 1DOG, Voi. rv, p. 7!l0-7!Hi.
Vezi: Hmin .w:olnslucă- Urgnn fJudrt~o~ic:, clirlcu:tir: pentru şcoctfdu romftne, Blaj, an V, nr. !l din 1/1 :i mai 1B77. I!Jirlem, nr.
1!l din 1/1:3 Octombrie 11177.
* Hmtru uniformitate am folosit p!!Ste Lol termenul "consisloriu" wr:omandat de DEX, nu consistor cum apare în docunwnlo
ortodoxe sau în "Tribuna.''

1

2
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Protopresbiterul era inspector şcolar pentru şcolile din presbilerat. Legea XXVIII, din anul 1876, reafirma la
arl. 9 obligativitatea alegerii unor senate şcolare. acolo unde nu existau, acestea având datoria de a încasa taxa
fondului de pensie a învă~ătorilor şi a o înscrie la percep tora tele rege şti. :l
Legea de instruqiune prevedea obliga~ia părin~ilor şi a sus~inătorilor legali de a-şi trimite copiii la şcoală.
În caz contrar, după admonestarea de rigoare se aplicau sanqiuni pecuniare în tranşe, până la patru florini. În
practică se începea cu o amendă de 0.5 florini. aceasta creştea dacă se păstra situa~ia care a impus sanqionarea.
Nu se considerau absen~e pentru ciclul elementar zilele de sărbătoare, în are copiii mergeau la biserică. Circa
15 asemenea zile într-un an. Dispozi~ia ministerială din septembrie 1876, referitoare la executarea legii
învă~ământului, preciza că şi părin~ii copiilor de la cursul duminical să fie pedepsi~i asemenea celor de la cursul
de zi. Circulara episcopală nr. 7334 din luna decembrie 1886, în urma şedin~ei Consistoriului şcolar Gherla,
constatând că în majoritatea şcolilor din dieceză cursul repeti~ional sau se duminică lipsea cu desăvârşire, iar în
altele exista doar cu numele, face precizarea, arătând că acesta trebuia să dureze în lunile de iarnă, noiembrieaprilie, câte cinci ore săptămânal, iar în cele de vară câte două ore. Cursul repetilional să se lină în lunile de
iarnă duminica şi o altă zi, indicându-se miercuri sau o zi de sărbătoare dacă exista în acea săptămână. Cel din
lunile de vară numai duminica. 4 De obicei asemenea cursmi erau planificate înainte şi după sfânta liturghie.
Sus~inerea materială a şcolilor confesionale revenea enoriaşilor. care erau obliga~i la plata unui impozit
şcolar echivalent cu 5% după darea directă sau cu o sumă de 0,15 florini pentru fiecare copil. În şcolile din
comitat care se suprapuneau peste fostul district militar, situa~ia materială a şcolilor era mai bună datorită
existen~ei fondurilor şcolare. Acestea fuseseră înfiin~ate în deceniul patru al secolului XIX, ca fondmi şcolare
comunale, fiind reorganizate după anul1851. Meritele constituirii apar~in vi carul Ioan Marian, care s-a preocupat
de buna func~ionare a învă~ământului în toate localită~ile greco-catolice apar~inând Regimentului II grăniceresc
năsăudean. În amintirea realizărilor vicarului, "Reuniunea învă~ătorilor greco-catolici" apărută în anul1876 va fi
numită "Mariana." Din aceste fonduri se plăteau salariile învă~ătorilor în rate lunare anticipative şi se investeau
sume notabile pentru construirea şi modernizarea şcolilor. În celelalte localită~i salariul învă~ătorului putea fi
plătit, cel pu!in în paite, cu un echivalent în produse iar învă~ătorul putea cumula venitmile cantorale.
Şcolile greco-catolice din sudul actualului jude~ Bistri1a-Năsăud, în zona numită Câmpie, aflate atunci
în comitatul Cluj, (Cojocna) erau subordonate Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Făgăraş, care avea centrul la
Blaj. În acestea o parte a salariului era plătit din venitmile pământurilor şcolii, altă parte din contribn!ia
locuitorilor, precum şi din alte surse de venit. Comunită!ile prin senatul şcolar hotărau felul plă!ii. În
Urmenişul de Câmpie, la 8 iunie 1900, în urma sesizării făcute la Blaj de 25 de locuitori, care doreau ca
impozitul învă!ătoresc să fie perceput după contribu!ia directă, senatul şcolar întrunit constata: "că după
contribu!iune pe unii oameni cu stare mai bună s-ar veni de la 6-12 florini, pe unii care n-au nici copii la
şcoală şi, dintre oamenii mai săraci care au câte trei copii la şcoală, nu s-ar veni 30-40 cruceri." Hotărârea a
fost de a plăti fiecare familie, după cele cinci clase existente, sume cuprinse între 2.4 florini pentru clasa I
şi 0,55 florini pentru clasa a V-a, iar cele 150 metre de porumb să fie preluate după vechea formulă. Deci un
sistem egalitar indiferent de impozilul direct. 5
Obliga~ia de a controla şcolile revenea senatului şcolar şi directorului-preot, de asemenea protopopului,
dar şi comisiei administrative a comitatului prin inspectorul şcolar regesc. Acesta verifica aplicarea legilor
şi instruqiunilor ministeriale precum şi respectarea programelor şcolare. Situa!ia era comunicată episcopiei
de care depindeau în calitate de autoritate patronală. În anumite situa!ii chiar comitele, în postură de
comisar ministerial, se prevala de o autoritate primită în mod extraordinar, procedând la inspectarea şcolilor
confesionale. Acest lucru s-a întâmplat, de exemplu, în anul 1885. Vizita comitelui Desză Bânffy coincide cu
perioada în care şcolilor confesionale li se pun piedici, încercândn-se transformarea lor în şcoli comunale ca
apoi să devină şcoli de stat cu limba de predare maghiară.
Raportarea absen~elor revenea senatului fiecărei şcoli la primăria conmnală, ca1·e trebuia să aplice amenzile
în conformitate cu legea. Ordina!iunea comisiei administrative a comitatului Bistri~a-Năsăud nr. 185/1885,
referitoare la absentările de la şcoală, prezintă detaliat obliga~iile şi paşii de urmat pentru primării. Se putea
' ArhiYele Naţionale. Diwqia
nr. 552/lBIHi, f. lG.
" Jbjdum,
5

judeţeană llislriţa-Năsăud, d1~

acum ANBN, fond Vicnrialul Rod noi, pachel LXXXII, dosar

r. 41

ANBN, fond Ol'iciul parochial grm:o-calolic llrnwniş, dosar nr. 1 f. 10
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merge până la poprirea şi vinderea la licita~ie a unor bunuri, dacă amenda nu era plătită.(; În practică silualia era
mai complicată, deseori autoritatea comunală neglija sau chiar căuta subterfugii pentru a nu aplica amenzi unei
populalii cu smse de venit modeste. La 23 noiembrie 1882, vicarul Grigore Moisil şi Ion Ciocan, reprezentând
senatul şcolar districtual greco-catolic, cemseră judelui administrativ Nicolae Rusu din Năsăud să impună
respectarea legii: ,.Venim a te ruga să binevoieşti a dispune primarilor comunali din comunitălile Parva, Rebra,
Rebrişoara, Năsăud, Salva, Hordon, Bichigin, Telciu şi Romuli să execute legea scolastică pedepsind părinlii
care nu-şi trimit copiii la şcoală." Pedepsele să le dea la sfârşitul fiecărei luni/
În anul1881, la 16 noiembrie, Consistoriul şcolar din Gherla constata că absen~ele "în loc să scadă devin din
ce în ce mai frecvente" şi dispune: "învălătorii în toată sâmbăta să comunice lista lenevirilor şcolare cu preoFi
care să o citească duminica următoare după sfânta Misă credincioşilor poporeni cu care ocazie să-i sfătuiască,
îndemne şi dojenească în priYinla aceasta." 11 La 3 mai 1882 acelaşi consistoriu din Gherla preciza în circulara
semnată de vicarul general episcopesc Ştefan Bil~iu, că atunci când învălătorii eran !imitati în atribu~iile lor
de popor, obligalia lor era de a se adresa consistorinlui şi nu autoritălilor civile, recte Inspectoratului şcolar
regesc comitatens, pentru că Ordinariatnl şi Consistorinl episcopal reprezentau suprema autoritate peste şcolile
confesionale. 9
Un pericol pentru şcolile populare confesionale venea din partea statului, mai deschis fa!ă de şcolile
comunale şi de stat. În anul1894, în şedinla de primăvară a comitetului municipal al comitatului, ca autoritate
supremă în comitatul Bistrila-Năsăud, delegalii Gavril Tripon şi Demetriu Ciuta au cerut desfiinlarea şcolilor
comunale existente în Tiha Bârgăului, Maiern, Ilva Mare, Măgura, Telciu şi Salva, care se sus~ineau paralel
cu şcolile confesionale, evident din impozitele plătite de locuitori. Mai solicitau ca dregătorii care controlau
instrnqiunea să se poarte cu crulare fală de poporul sărăcit. Problema a ajuns pe masa ministrului de culte
şi instruqiune, care va acuza reprezentanla comitatului de nepatriotism. Răspunsul elaborat de delegalii
români, trimis ministrului, reia problematica şi arată că acele şcoli comunale nu erau frecventate existând şcoli
confesionale, dar, de exemplu, la şcoala comunală din Tiha-Bârgăului de ani de zile nefrecventată s-au încasat
7000 de florini de la locuitorii din acea comună. Mai cereau ca amenzile să fie aplicate numai atunci când fapta
trebuia pedepsită iar nu mizeria fiind cauza absenlelor. 10
Abandonul si absenteismul eran boli cronice în învălământul popular confesional. Rapoartele de sfârşit de
an, precum şi rap.oaltele lunare privind frecven!a şcolarilor, pot da o imagine relativ corectă asupra problematicii
de mai sus. Pentru exemplificare am ales mai întâi anul şcolar 1882/1883. Datele au fost preluate din rapoartele
anuale ale preolilor şi rapoartele lunare ale senatelor şcolare în luna noiembrie 1882. Pentru comparalie am
introdus şi informa~ii raportate în lunile decembrie 1882 şi ianuarie 1883.
Tabel. Situalia frecvenlei în unele şcoli confesionale greco-catolice din comitat.
Anul şcolar 1882/1883 11
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

PAROHIA
Parva
Rebra Mare
Borgo-Mure_§eni
Mititei
Telciu
Ilva Mare
Bichigiu

Obliga li.
Cursul
elementar
6-12 ani
60
57
65
76
100
106
69

Frecvenla
la cursul
elementar
6-12 ani
36
52
37
47
85
81
31

Obliga~i.

Cursul
duminical
12-15 ani
43
28
25
33
32
84
30

Frecvenla
la cursul
duminical
12-15 ani
31
24
21
24
30
84
17

Besztercze-Nasz6d v(lrnwgye. SzaiJ<ilyrendelci. Statute a comilalului llistriţa-Naseud. Bt!szterc:zc. a Csalln!!r K{Iroly
Kiinyvnyomd;ija, 111!15, p. 2!11!-300
ANBN, fond Vicariatul Rodnei, pachet LXX, dosar nr. 4!13, f. RO
H
JlJidom, padwl LXIV, dosar nr. 451' r. n~J.
" I!Jirlum, pachet LXVIII, dosar nr. 471/1!!112, f. 28.
10
i\NBN, fond Prdm:tura judeţului Năsăud, n!gislrul nr. 18, f. 3, 107.
11
1/Jirlem, fond Vicariatul Rodnei, pachet LXXV, dosar nr. 501!/11!8:1, passim.
6
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ilva Mică
Maieru
Nepos
Rodna Nouă
Poieni
Hordou
Rodna Veche
Runc
Sângeorz Băi
Za_gra
Salva
Romuli
Mocod
Rebrisoara
Poiana Ilvei
Leşu

Borgo-Bistrita
Borgo-Tiha

()6
256
81
146
36
42
232
57
194
53
75
49
69
118
66
71
23
109

54
13()
81
14G
28
30
137
57
194
53
75
30
65
62
64
51
15
61

42
127
47
59
12
28
123
41
84
38
59
30
17
94
24
41
5
61

38
105
44
59
9
28
82
41
84
38
52

17
17
24
33
5
34

Tabel. Situa~ia frecven~ei lunare în anul şcolar 1882/1883 12
Localitatea
Telciu
Maieru
Sângeorz cls. II
Sângeorz cls. I
Parva
Hordou
Romuli
Rodna*
Salva
Ilva Mică
St. Iosif
Feldru
Nepos dec.
Maieru dec.
Rebrişoara dec
Maieru ian. '83
Ilva Mică dec.

12

Obliga~i

6-12 ani
58
289
51
71
44
30
36
232
68
63
57
93
84
269
70
269
54

Frecvenla 6-12 ani
regulat neregulat deloc
31
27
o
41
96
132
5
10
36
30
10
31
28
5
12
19
11
o
...,
1
14
15
87
34
18
16
28
24
8
44
11
44
13
o
67
o
26
19
3
58
26
138
105
24
46
4
142
14
113
1
2
52

Obliga~i

12-15ani
79
158
37
43
33
13
24
123
50
46
34
78
47
158
45
158
45

Frecven~a 12-15 ani
regulat neregulat deloc
o
o
79
12
36
110
1
o
36
o
43
o
1
o
32
o
o
13
o
24
o
38
15
34
11
o
39
9
27
10
20
11
3
o
o
56
34
8
5
50
36
72
o
2
43
38
34
86
29
12
4

J!Jirlnm, padwt LXX, dosar nr. 411:i/111112, passim. liliJel alcătuit după rapoartel1! lunare privind frecvenţa el!!vilor în
noiembrie, d!!cembrie 111B2 şi ianuarie HIB:L H.aportărilc s-au făcut de către senalel!! şcolare confesionale locale, către
Inspm:toratul şcolar districlual din Năsăud. Există o sumă de inadvertl!n(e, care pol fi constatate la o verificare sumară.
La şcoala din Maieru, cons1wctul celor înscrişi (L :iZ) cuprindt! 4:l!l copii. În rnporlările ullerioare apar 447.l'entru luna
noiembrie lflll2 cei obligati (0-12ani) ar fi 211!!. dar nu concordă dacă facem adunarea. Corect ar treimi să fie 2!i!l cflţi
apar în lunile următoare. l'rolmbil cei 20 au fost scutiţi înln! timp. Şcoala din H.odna* raportează ca fiind obligati (G12 ani) 2:i2 copii. Numai că fuseseră dispensaţi de la frt!CV!mlarea şcolii !ll de copii de la cursul elementar şi 3G de la
cursul de n!peliţie. Aşa raportările s-ar verifica. Alte neconcordante pol proveni de la învăţătorii care transmit datde,
(Fddru, H.ehrişoarn- decembrie 1!1112). De la alte şcoli dalde sunt lac:unam. ncputfmdu-sc introduce în tabel. lhbdul
cu dale lunan! l-am făcui pentru o minimă verificam a datelor privind frecventa anuală, raportată de preotul-director la
sf"flrşitul anului şcolar. Există dift!nmte întn! Cl!i obligaţi, raporla!i la finalul anului şcolar şi cei raportaţi lunar. Calculul
fn!cvtmţei după situaţii şcolare lunare a fost făcui prin raportam la totalital!!a elevilor consmnnaţi în coloanele (regulat,
1wregulat, deloc) şi nu la cl!i trecuţi ca fiind obligaţi datorită JH!conconlanţelor pe care le-am semnalat.
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Dacă analizăm datele din cele două tabele rezultatele sunt diferite. Informa~iile din primul tabel au fost
extrase din rapoartele preo!eşti anuale către Yicarul din Năsăud, unde sunt consemnate şi alte informa!ii
precum: numărul celor născu~i, celor deceda!L perechile cununate, numărul celor care nu s-au mărturisit la
Paşte, etc. O serie de aspecte cu referire la şcoală prezintă mai degrabă deziderate decât realită~i şi sunt infirmate
de rapoartele lunare privind frecven!a elevilor în lunile noiembrie şi decembrie 1882, ianuarie 1883, ori de alte
surse. Preotul din Sângeorz-Băi, care era şi director al şcolii confesionale, raportează o frecven~ă de 100%
pentru ambele cursuri, în anul şcolar 1882/1883. Raportul preotului este contrazis de adresa senatului şcolar
din 7 decembrie 1882 către comisia administrativă a comilatului Bistri~a-Năsăud, în care se arăta că pentru
anul şcolar 1882/1883 s-au înscris la cursul repeti!ional37 de băie!i şi 43 de fete. Dintre aceştia doar un singur
elev s-ar fi prezentat. Este acuzată primăria care a luat măsmi doar fa~ă de părin!ii ai căror copii erau înscrişi la
cursul elementar refuzând să facă acelaşi lucru şi pentru părin!ii care aveau copii la cursul repeti!ional. Pe de
altă pa1ie, la 22 ianuarie 1883, Inspectoratul şcolar districtual Năsăud îl aten!iona pe judele administrativ Ioan
Isip că, la şcoala din Sângeorz-Băi în luna decembrie 1882, n-au frecventat şcoala 61 de copii, 32 la cursul de
zi şi 29 la cursul de duminică, impunându-se măsuri sanqionatoriiY
Conform tabelului cu date finale raportate de preo!i. frecven!a la cursul elementar (6-12 ani) a fost
de 75,04% iar la cursul repeti!ional (12-15 ani) de 77,96%. Frecven!a calculată după raportări lunare este
următoarea: pentru cursul elementar (6-12 ani), regulat 46,72%, neregulat 17,77%, deloc 35,49%; pentru cursul
repeti~ional (12-15 ani), regulat 21,83%, neregulat 20,12%, deloc 58,04%. În nici un caz frecven!a la cursul
repeti~ional nu putea depăşi frecven~a de la cursul de fiecare zi. Absenteismul la această formă de învă!ământ
era notoriu. La 1 ianuarie 1883, senatul şcolar Rebrişoara raporta că încă nu începuse cursul repetilional pentru
acel an şcolar, deoarece numai în 17 decembrie 1882 s-au prezentat doi elevi, de atunci nemaiprezentându-se
nici cei doi "necum al!ii." 14 Opinăm că procentele frecvenlei calculate după raportările lunare se apropie mai
mult de realitate.
Prezen!a copiilor poate fi urmărită şi după rapoartele săptămânale. În săptămâna 6-12 noiembrie 1882, la
şcoala din Nepos s-au înregistrat 29 de absen!i din cei 81 înscrişi. Dintre aceştia 23 în cinci zile nemotivat, doi
în patru zile. iar doi în trei zile de asemenea nemotivat. Ceilal!i doi au absentat motivat. Iar în săptămâna 1319 noiembrie 1882 au absentat 25 de elevi, 11 dintre ei cinci zile nemotivat. Cu toate acestea preotul-director
raportează la sfârşitul anului şcolar, pentru cursul elementar, 81 copii obliga~i care ar fi şi frecventat cmsurile.
La şcoala din Leşu au absentat în săptămâna 13-19 noiembrie 10 elevi în cinci zile, iar în săptămâna 19-26
noiembrie 25 copii, nemotivat în cinci zile. 15
Situa!ia frecven~ei pentru anul şcolar 1883/1884, în Protopresbiteratul miodox Bistri!a, conform raportului
presbiteral din 26 martie 1885, poate fi urmărită în tabelul de mai jos. Şcoli totale 17, din care 14 elementare cu
lm învă~ător, două confesionale mixte, şi o şcoală normală cu patru învă!ători în Prundu Bârgăului. 10

Obliga li
6-12 ani

Frecven1a
6-12 ani

Obliga li
12-15 ani

1123

849 175,60%

404

Frecven1a
12-15 ani
246

160,89%

Principala cauză a abandonului şcolar şi frecven!ei mediocre a constituit-o situa!ia materială precară
a majorită!ii locuitorilor români din comitat. Copilăria se termina atunci când copilul putea fi folosit chiar
cu rezultate modeste în agricultmă, creşterea animalelor sau alt domeniu. Pentru fete depăşirea vârstei de
15-17 ani şi a nu fi măritate constituia un motiv de ruşine. Cei care erau priva~i în primul rând de lumina
învă!ământului erau cei cu dizabilită!i fizice sau psihice precum şi cei foarte săraci. Rapoartele de mai jos
confirmă această tristă constatare.
Nepos, 18 februarie 1894- învă~ătorul arată cauza abandonului şcolar pentru 12 elevi. Dintre aceştia, nouă
erau cerşetori, unu nedezvoltat, unu hăbăuc şi unu şchiop. 17
Ihirlem, f. 54-55.
J!Jir/em, pachet LXXIV, dosar nr. 504/11183, f. 1.
'" Ihidcm, pm:hel LXX, dosar nr. 4!1:i/111112, f. 51l-5!l.
w I/Jirlcm, fond Protopopiatul ortodox rom<În Bistrita. dosar nr. li05, f. ZH.
17
Ibidem, fond Vicariatul Rodnei, pachet CXVII, dosar nr. 71 !l, f. 7.
D

11
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Ilva Mare - 1882 - senatul şcolar raportează că 52 de copii obliga~i a frecventa şcoala n-au făcut-o fiind
totalmiseri. Opt dintre aceştia erau ~igani.
Rodna- au fost dispensa~i în acelaşi an şcolar prin decizia senatului local126 copii. Dintre aceştia o parte
proveneau din căsătorii mixte urmând şcoala de stat, iar 79 s-au dispensat ca defectoşi. mizeri sau tigani fără
locuinle stabile. 1 H
Mocod - 20 decembrie 1905 - Valeriu Vârtic, preotul local, trimite rugarea "unei părli din poporeni"
vicarului din Năsăud, pentru a fi iertati de amenzile aplicate, sau mai degrabă doar consemnate, prin netrimiterea
copiilor la şcoală: "MuW dintre noi au câte doi copii obligati de toale zilele şi tot asemenea unu sau doi copii (la
cursul) de repetilie, pe care un părinte având trei sau patru copii lare cu anevoie îi poate sus!ine şi prevedea cu
celea necesare spre ai trimite regulat la şcoală,luându-se în considerare starea noastră slabă economică din care
abia ne putem sus1ine de pe o zi pe alta, din care cauză cu ajutorul copiilor noştri trebuie ca să ne folosim şi să
agonisim celea de lipsă pentru susiinerea lor şi a noastră. Şi aşa ca economi de munte ori având lipsă de dânşii
la economie absentele lor de şcoală n-au putut fi privite a excuzate şi aşa în urma aceasta au urmat pedepsirea
noastră după mai multe grade de pedeapsă, încât unii dintre noi suntem pedepsili cu pedeapsă banală de la
unu la 18 coroane." Se roagă a fi ierta!i, măcar în parte, pentru că "pe lângă toată for1area nu avem de unde să
plătim fiind dintre noi săraci cu desăvârşire." Conspectul alăturat scrisorii cuprindea 63 de persoane amendate
cu una până la 18 coroane. Scrisoarea a fost trimisă cu acordul învătătorilor, aceasta înseamnă cel mai probabil
că nu s-au înaintat autorită!ilor civile listele cu absenle sau că exista o complicitate tacită. Aqiunea preotuluidirector era tardivă şi ilegală. 1 !l
Leşu, 1882 - senatul şcolar eliberează pe timpul iernii 30 de elevi. Motivarea: comuna era împrăştiată,
mulii copii locuiau în câmp fiind nevoi!i să înoate în zăpadă două-trei ore. Cei mai mulii erau săraci şi aveau
fra!i mai mari care frecventau şcoala. ~o
Cu referire la situatia materială a locuitorilor care aveau obligatia de a sustine şcoala; multe şcoli erau
improprii, chiar dacă s-au făcut progrese notabile. Parte din ele nu erau încălzite fapt inadmisibil, deoarece
pădmile eran în proprietate, din anul 1890, comunală. Numeroase circulare consistoriale fac referire la
asemenea aspecte.
Rebra Mare, 1888 - edificiul şcolii era necorespunzător, totuşi, din "cauza mizeriei şi a greutătilor celor
mari," comunitatea nu a putut rezolva situatia. Clădirea şcolii era închiriată şi putea primi doar 40 de elevi în
situa!ia în care din sat 80 de copii erau obligati a mma cnrsurile.
Sângeorz- Băi- 14 februarie 1888- de la senatul şcolii confesionale greco-catolice: "atât şcoala confesională
greco-catolică cât şi cea fnndatională se luptă cu neajunsuri în ceea ce priveşte mai cu semă încălzitu." 21
Mureşenii Bârgăului - 18 noiembrie 1892 - raportul înva!ătorului către vicar, după ce fusese sanctionat
pentru că nu s-au tinut examenele de sfârşit de an, în vară, sub pretextul epidemiei difterice: "Numita şcoală
nu corespunde de loc nici principiilor pedagogice nici sanitare în starea de prezent pentru că: nu e curătită
nici de trei ani, .. .fereştile mai toate sunt sparte, ... uşa e de tot rea- nu are zar corespunzător. Băncile putine la
suma elevilor 238 şi încă câte sunt, sunt foarte rele fiind prea înalte şi largi. Rechizitele de învă~ământ cu totul
lipsesc de la cel mai mic până la cel mai mare." Era mijlocul lui noiembrie "şi eu încă prelegerile regulate nu
le-am putut începe," din cauzele următoare: "că nu am cărtile, tăblitele ... necesare în mâna elevilor." "Pe lângă
acestea elevii nu se prezintă regulat la şcoală încât din 238 încă nu s-au înscris decât numai 50 şi care s-au
înscris deja încă nu frecventează regulat din lipsa lemnelor de foc şi a edificiului mizer." 22
Autoritătile eclesiastice în calitatea patronală pe care o aveau cunoşteau situa!ia. În circulara către clerul
şi învă!ătorii din dieceză, mmare a şedintei consistoriale din Gherla. la data de 26 mai 1903, se arăta că:
"Una dintre piedicile frecventărei regulate a şcolilor este mizeria poporului, lipsa de veştminte a şcolarilor şi
împrejurarea, că prunci, ai căror părin!i locuiesc într-o depărtare mai mare de şcoală, şi pe care părintii nu-i
pot aproviziona cu hrana cerută nu pot cerceta şcoala." Chiar dacă o făceau fără hrana necesară rezultatele nu
erau cele dorite. Se amintea că ministerul decisese pentru şcolile de stat şi comunale ca o parte din amenzile

Ibidem,
Ibidem,
20
Ibidem,
21
I!Jidem,
"" JlJidem,
111

10

padwl
paclwl
padwl
pachel
pa chel

LXX, dosar nr. 4H:i/1BH2, f. :i!J, BG.
CLXI. dosar nr. ~Hi5/1!l05. f. 11fi-11!1.
LXX, dosar nr. 4fl:l/111H2. f. 42-44.
XClll, dosar nr. GU, f. :n, :!4.
CVII, dosar nr. !i71l/1 B!l2, f. 111.
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şcolare să se întrebuin 1eze pentru ajutorarea copiilor săraci. Ar fi fost de dorit ca învălătorii şi sena tele şcolare
confesionale greco-calolice, din varii surse, să poată înfiinla bucătării pentru copiii săraci_:!~
O altă cauză majoră a absenteisrnului o constituia silualia sanitară. Desele epidemii făcea ravagii în
rândul unei populalii şcolare care nu avea altă proleqie decât imunitatea naturală. Datele următoare pot fi
concludente:
Ilva Mică- mai 1892- doctorul Andrei Monda din Sângeorz-Băi vizitând şcoala a constatat unele cazuri
de vărsat în măsură mai mică, însă majoritarea copiilor sufereau de gripă. Dispune închiderea şcolii înainte ca
epidemia să ia dimensiuni.
Măgura Ilvei- 30 mai 1892- senatul şcolar arată că încă din luna aprilie "s-a răspândit în mod epidemie
bubatul," şcoala era nefrecventată şi la acea dată, din 62 şcolari aproape 30 erau bolnavi şi dispensa~i din partea
medicului.
Mureşenii Bârgăului - 26 mai 1892 - de la senatul şcolii confesionale: .,în comuna noastră domneşte
un morb aşa numit diftiritis, de care după constatarea medicului cercual doctorul Hăngănu!, pănă acum au
murit dintre copiii ce frecventează şcoala trei elevi." Mai mult de jumătate dintre copii erau bolnavi. Se decide
închiderea şcolii. 24
Tiha Bârgăului- 1 martie 1894 -senatul şcolar raporta la acea dată că boala difterică bântuia în comună
de câteva săptămâni. La 28 februarie medicul cercual a decis sistarea cursurilor pe o perioadă nedeterminată.
Leşu- 9 mai 1894- "a irnpt morbul difteric într-lm mod îngrozitor. Dintre pruncii şcolarii până în opt
curent au murit nouă inşi iar morboşi sunt 19 prunci şcolari."
Zagra - 13 mai 1894 - raport al preotului: "în decmsullunii mai încontinuu au fost insinua!i câte 20
prunci absen!i ca morboşi de vărsat." 25
Dacă principalele cauze ale absenteismului erau starea materială şi sanitară a locuitorilor, loc de mai
bine era şi în privinla corpului învălătoresc. Schimbarea învălătorilor chiar în timpul anului şcolar, lipsa
motiva!iei dar şi a chemării multora, coroborată cu dezinteresul preotului şi senatului şcolar erau factori direct
răspunzători de starea învă!ământului. Raportul referentului şcolar districtual Vasile Petri, din 28 noiembrie
1882, în urma inspectării a cinci şcoli, nu consemnează aspecte îngrijorătoare în privin!a frecven!ei decât
la şcoala din Măgura Ilvei. La ora trei după masă, când ar fi trebuit să fie copii la şcoală, nu mai era nimeni.
Învă!ătorul pretinde că era frig în şcoală, lucru neadevărat. A doua zi pe la orele opt-nouă nu se prezentaseră
decât trei elevi. Ca urmare, Inspectoratul şcolar districtual greco-catolic din Năsăud decide sanqionarea
învă1ătorului cu prima "admoniliune,"cu motivarea următoare: "şcolarii d-tale s-au deprins a nu veni la şcoală
decât pe la orele zece din zi şi, după spusa unui membru din senatul de acolo, şcolarii întruni!i, D-ta iară îi
trimi1i pe acasă." Nu predase nimic până la data inspeqiei iar în şcoală se mel* cânepă. 26
La 22 mai 1882, in urma unui sinod !inut la Năsănd, se redactează "Memorandul năsăudenilor către
episcopul greco-catolic din Gherla, Ioan Szabo." Semnat de personalită!i ilustre din varii domenii de activitate,
în frunte cu vicarul Grigore Moisil, referirea la şcolile confesionale con!ine aprecieri îngrijorătoare. Acestea "în
genere încă sunt lăsate în mâna sorlii. Preo1ii şi învă1ălorii cei mai mnl1i încă sunt indiferenli fală de şcoală. Unii
învă1ători numai cât poartă numele de învă1ători. De sus nu este nici un control. Sunt aşa numi1ii inspectori
diecezani, care însă nu inspectează, nici nu controlează nici o şcoală. Ei se informează despre starea şcolilor
din rela!iunile protopopilor, care lin examenele prin şcoli, sau mai bine zis asistă la parodia examenelor." 27
O analiză a "neumblării" copiilor la şcoală apărută în annl1860 în "Amicul şcoalei" identifica următoarele
cauze: sărăcia părin!ilor care se vedeau astfel sili!i să recurgă la folosirea copiilor pentru treburile zilnice,
incapacitatea învă!ătorilor de a atrage elevii la şcoală prin atitudine şi comportament adecvate, şi pozi1ia
părin!ilor fa!ă de şcoală. Părin1ii erau destul de nesocoti li folosind şcoala ca pe un mijloc de amenin!are pentru
copiii neascultători. Erau cunoscute expresiile "iată vine învă!ătorul, vei vedea tu acum" sau "te voi trimite eu
la şcoală, apoi !i-or sării nebuniile." Mul!i îşi luau copiii de la şcoală sub motivul că "doară n-o să-1 fac popă"
sau "eu n-am învă!at atâta şi văd că tot n-am mai perit. '' 211
•

dosar nr. !lOH, f. 21.
dosar nr. !l78/1B!l2, f. 1!1, 21. :n, 74.
pachet CXVII, dosar nr. 71!1/18!14, r. 12, 18, 22.
pachet LXX, dosar nr. 4B3/1BB2, f. (12, ll5.
Ihidr~m. pachet LXXI. dosar nr. 4!l3, f. !l.
IJe c:e nu !'În copiii iCI şcoCilă? în "Amicul şcoalei'', Editura

"" I/Jh/em,
21
I/Jidem,
25
Ihidem,
2
" Ihidem,
27
2
"

şi

liparullui S. Filllsch, Sibiu HIGO, p. :l21.
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Un sfert de secol nai târziu, o altă re\·istă pedagogică ajungea la concluzii identice. Statisticile inspectorilor
de la diferite comita te arătau o frecven~ă de 50-90%, mai to~i copiii ştiind, conform acelora, scrie şi citi. Cu toate
acestea scrisorile sosite într-un sat oarecare trebuiau a fi citite tot de învă!ători sau notari. În loc să meargă la
§Coală copiii erau duşi o dată cu vilele, altă dată cu oile "nml!umită comasării prin care mai nicăieri nu s-a
lăsHt păşune comunală, şi aşa toată \'ita cu păstorul său." În absen!a părin!ilor îngrijeau de fra~ii mai mieL Din
aceste şi alte cauze din şase ani se umbla la şcoală doar unu-doi ani. La împlinirea vârstei de 12 ani nu mai
puteau fi sili~i să continuie ciclul elementar. Cât priveşte şcoala de repeti~iune, după 14 ani de la adoptarea
legii îm·ă~ământnlui, abia în câten locuri se ştia de ea. În multe şcoli se păstrau pedepse care înstrăinau
elevii de şcoală acestea fiind şi vătămătoare pentru sanătate. Se mai apela la "punerea pe genunchi pe boabe
de cucuruz, tragerea de urechi, pedepsirea cu virgasiul (nuia) şi batere cu linealul în palmă sau peste degete."
De aceea "copiii au avut şi mai an până astăzi o frică foarte mare de învă!ător şi de şcoală." În imagina!ia lor
învă!ătornl era un tiran care nu ştia decât să pedepsească iar şcoala "o temni!ă pentru copiii cei răi"! Această
stare era între~inută de părin~i mai ales când copiii erau mici şi plângeau "ei îndată îi amenin!a cu şcoala şi
invă!ătorul"! ~ 9

Peste tot, preotii aveau o pozi!ic dominantă în comunitate fiind şi directori de şcoală, cu obliga!ia de
catechizare a elevilor. Ei trebuiau să asigure caracterul moral al educa!iunii. Nu to!i erau conştien!i de misiunea
pe care o aveau, condi~ionând-o de o remunerare regulată. În şedin!a din 15 decembrie 1888 a comisiei
administratoare de fonduri şcolare, prezidată de vicarul Grigore Moisil, s-a discutat şi cazul unor preo!i care,
neprimindu-şi banii pentru catechizare, declaraseră că se vor dezinteresa de afacerile şcolare. S-a decis să se
scrie episcopiei pentru emiterea unei circulare, în care să li se atragă aten!ia preo!ilor asupra datoriei ce le
incumbă. La 6 noiembrie 1893, noul vicar, Ioan Pop, cu studii teologice şi filosofice la Viena, doctor în teologie,
într-o scrisoare circulară arăta că şcoala necesita o mare aten!ie din partea preo!ilor. "Deoparte spiritul timpului
infiltra! de idei şi principii perverse lucrează cu vehemen~ă la emanciparea educa_Liunei şi a instruc!iunei
şcolare de sub conducerea bisericei,'' cu scopul ca genera!iile viitoare să fie înstrăinate de aceasta. Pe de altă
parte legile şcolare "zi de zi sunt mai strâns obligatoare şi impun sus!inătorilor şcoalelor noi datorin!e." De
aceea instruirea catechetică trebuia să atingă un înalt nivel iar "instrnqiunea şcolară să fie religioasa-morală."
Constata că mai erau preo!i. chiar dacă pu!ini, care încredin!au misiunea predării religiei învă!ătorului,
neinteresându-se cum se predă. "Învătătorul nu poate să pătrundă neznllogic şi canzal dintre învă!ăturile de
credin!ă şi de moravnri," lipsindu-i şi autoritatea pe care trebuia să o aibă cel care preda catechetica. În calitate
de director al şcolii, preotul avea obliga~ia să viziteze şcoala în toată săptămâna, consemnând aceasta în ziuar,
să !ină şedin!a cu senatul şcolar, şi să înainteze organelor competente listele de absen1e. De asemenea să ia
măsuri pentru ca salariul înva!ătorului să fie în conformitate cu legea.:~o
O sitna!ie deloc fericită o aveau şi şcolile confesionale ortodoxe. În urma vizitelor canonice din anii 18811883 protopresbiterul Ion Bnzdug consemna următoarele aspecte referitoare la şcoală: Din cei 19 învă!ători doar
opt îşi primeau regulat salariul şi numai în 11 şcoli elevii aveau că.t·!ile necesare. Învă!ătorii din Şimotelnic,
Şieu Mare şi Ida Mare (Viile Tecii) nu corespundeau chemăJ·iL Conspectul aceluiaşi prelat recunoştea agravarea
situa!iei pentru anul şcolar 1882/1883. Şase învă!ători nu corespundeau chemării, doi având o comportare
necorespunzătoare. Noul protopresbiter, Simion Monda, constata în noiembrie 1884 în urma inspectă.t·ii unor
şcoli ortodoxe; pentru şcoala din Susenii Bârgănlui: "nu este cură!ită de feliu, nu are nici nn lemnar spre
a putea face foc, nu are privadă. Din GO copii aleşi abia umblă la şcoală 23." Pentru şcoala din Mijlocenii
Bărgăului, care fusese "admoniată" ca necorespunzătoare în anul 1882: "era necură1enia cea mai mare şi de
fală eran nouă copii şi lrei copile care tremurau de frig, fiindcă nu aveau foc." (din 30 obliga!i, care fuseseră
aleşi din cei 71 de vârstă şcolară. sn.) Sitna1ia din ultimă şcoală, datorată în parte preotului, face obiectul unei
scrisori trimisă Consistoriului arhidiecezan din Sibiu. Raportul presbiteral din anul 1885 arată că din cei 22
de învă!ători ortodocşi opt erau definitivi iar 14 provizoriu. Total salarii: 4421 florini. Suma medie a salariului
învă!ătorilor ortodocşi era de 200,95 florini. Aceasta era asigurată din fonduri proprii 3330 florini, din lada
satului 150 florini, din reparti!ie pe popor 550 fl., restul din alte surse. :Il Salariul mediu pe învă1ător ortodox
"" P llngureann, Cuva dc$fJFU şc:oalde de rejwUţjune în "Foaia Scolastccă", Blaj, an 1, nr. 1 din 10 ianuarie 1HH3; Ioan
Cr!orgr!scu, Cevu deswu şconldc nocJ.~lre, în J/Jjc/em, an Ill, nr. lH din 15 septembrie 1Bil5, p. 2!J2-2~l5.
111
:
J\NllN, fond Vicariatul Rodnei, pachet XCIIL dosar nr. G13/1UIIH. r. 2liH; Ihhfem, pachet CVIIL dosar nr. ()117, f. 122-123.
1
:'
Jhjdem, fond Prolopopiatul ortodox romfm Bistriţa, dosar nr. [)()[), f. 3, G, 7, 10, 23.
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în Mitropolia Transilvaniei era în annl1886 de 17 4 florini, conform raportului general consistorial din aprilie
1887. Deci şcolile ortodoxe bistri~ene aveau o sitna~ie mai bună din acest punct de vedere.
La şcoala confesională ortodoxă din Prundn Bârgănlni, la 3 decembrie 1884, autorită~ile şcolare produc
conspeclul privind copiii obliga~i. ale§i pentru a frecventa şcoala, în total 145. Au fost elibera~i din cauze
diverse, pentru anul şcolar 1884/1885, 69 de copii. Dintre aceştia 16 eran mizeri, şase cerşetori, nouă servitori,
alli 14 eran elibera~i pe considerente medicale: mu~i, debili. etc. La şcoala din Chintelnic, la 7 decembrie 1884,
dintr-un număr de 111 copii de vârstă şcolară, comitetul parohial scuteşte 24 de copii de la frecventarea şcolii.
Cei opt scuti~i de la cursul de repeti~ie erau servitori. :~ 2
Lipsa de continuitate în post a învă~ătorilor nu era specifică doar şcolilor ortodoxe bistri~ene. În anul
1902 în arhidieceza ortodoxă a Transilvaniei "o adevărată plagă pentru şcoalele noastre sunt provizoratele,
care fac ca aproape jumătate din posturile învă~ăloreşti să fie la începutul anului şcolar supuse ocupării din
nou." În anul şcolar 1900/1901 din cei 974 învă~ători numai 408 eran definitivi. Pe lângă o lipsă a învă~ătorilor
califica~i. nu exista o voin~ă a senatelor locale, care astfel sperau să scape de plata unui salariu normal şi mai
ales a sporurilor cincinale. :n
Absen~a lemnelor de foc în zone cu păduri din abunden\ă, care erau în proprietatea locuitorilor şi
comunelor, este pe deplin grăitoare, în ceea ce priveşte importan!a acordată şcolii. În cazuri deosebite primarul
participa la şedin~ele senalelor şcolare. De multe ori se constata în luna noiembrie că lemnele de foc pentru
şcoală nu erau tăiate sau în februarie că se terminaseră. Prilej de angajamente rapid uitate, în caz că primarul
nu îşi declina competen~a. neavând în acest domeniu obliga~ii directe. Aceasta dacă nu se intervenea într-un
sens contrar legii şi intereselor elevilor, cum a făcut primarul din Mureşenii Bârgăului, M. Măjeriu, la cererea
unor săteni. Cu concursul acestuia, la şcoala greco-catolică din localitate, în anul 1883, au fost înscrişi la
cursul de repeti!ie copii de 9-11 ani. Situa!ia din ~ureşenii Bârgănlui nu era singulară. Pentru mnW pă.rin~i
şcoala era o inutilitate coslisitoare. Circulara 2311, din 25 martie 1885, a Consistoriului şcolar Gherla, în urma
notificării ministeriale nr. 7040/1885, atrăgea aten~ia că mnW părin~i refuzau să-şi înscrie copiii la şcoală sub
diferite pretexte. Autorită~ile comunale nu-şi puteau astfel îndeplini obliga1iile, părin1ii refnzând să spună
vârsta adevărată a copilului, adeseori în complicitate cu preotul. Se cerea preo~imii ca în cazuri "dubii" să dea
datele necesare antorită~ilor comunale. 34
Amendarea părin!ilor, pentru absentele nemotivate ale copiilor, în şcolile confesionale mtodoxe, se făcea cu
sume relativ variabile. La şcoala din Braşfalăul de Jos, în noiembrie 1884, părin!ii a 24 de elevi din varii clase, după
ce fuseseră admonesta\i ini~ial, eran pedepsi!i cu amendă pentru absen1ele nemotivate. Pentru o zi abseniă cinci
crnceri, pentru două absen1e 15 cr., pentru patru absen~e 20 cr., pentru opt absen\e 65 cr., pentru nouă absen\e
70 cr. La şcoala din Josenii Bârgăului în octombrie 1884, la 45 de copii de la cmsul elementar şi 13 de la cursul
de repeti~ie li se aplican amenzi. Cei sanc\iona\i prima dată erau trecu\i cu sume de 0,5 florini sau 0,6 florini, cei
pedepsi ii a patra oară eran amenda!i cu sume de la 2,1 florini la 2,6 florini. De regulă 0,5 florini era amenda pentru
o săptămână. Cuantumul celei de-a patra amenzi era în conformitate cu legea patru florini. În şcolile greco-catolice
prima amendă era de 0,5 florini. Registrul penal de la şcoala din Leşn, pentru luna decembrie 1882, consemnează
23 de părin~i amenda li cu 50 crnceri pentru absen!ele od.raslelor. Primăria din Rodna anun!a şcoala greco-catolică
din localitate, la sfârşitul anului şcolar 1882/1883, că s-au aplicat pe baza listelor de absei11e înaintate amenzi
însumate la 82 florini, din care 38,5 florini nu au putut fi încasa\i. Sanqionarea cu amenzi nu rezolva silua~ia
frecven!ei, mai ales că mul1i părin\i nu aveau smse de venit pentru plata lor. La şcoala din Prundu Bârgăului în
octombrie 1884 se apUcaseră amenzi însumate la 7 florini, care nu au fost încasa\i. În luna noiembrie nu s-au mai
dat amenzi, cu toate că numai din cei 56 elevi ai clasei I absentaseră 42, în diferite zile, suma absen~elor lunare la
această clasă fiind 181. Cunoscând situa\ia materială grea a locuitorilor primăriile nu erau consecvente în a aplica
legea. În şedin\a din 14 februarie 1888 a comisiei administratoare a fondurilor şcolare confesionale greco-catolice
din Năsăud, printre altele, se arăta că primăriile comunale erau reticente în a-i pedepsi pe părin\i. Localitălile
nominalizate au fost: Parva, Rebrişoara, Leşu şi Zagra. 35
'" Ibidem, dosar nr. !iHi/1BH4, f. 12-1(), 4B-50.
3
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1/aporl p,eneml al comistorului arhirlier:eznn wcr:o-ortodox, în "Tribuna" IV, nr. !l1 din 23 aprilie (5 mai) 111117; Date
statistice, JlJic!em, XIX, nr. 111 din 4/17 mai 1B02.
i\NBN, fond Vicarialul Rodnei, pachet LXXIX, dosar nr. 5:l4/111B5, f. 10.
Ihirlem, f. 2!1-2!1, :i5, !ill-71; Jhirlem, fond Vicarialul Rodnei, pm:hel LXXIV, dosar nr. S04, f. !12; Jhirlem, pachet LXXIII,
dosar nr. 500/lllll:i, f. 247; Ihirlom, pachet XCIIL dosar nr. (iD/1111lH, f. !15.
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După datele prezentate în anul 1895 de ministrul de culte şi instruqiune Iuliu Wlassics, în anul 1890
dintre locuitorii Ungariei 60,2% bărba~i si 46,49% femei ştiau a scrie şi citi. Media frecven~ei pentru toate
şcolile era de 86,26%. Chiar dacă legea XXVI din anul 1893 ridicase salariul învă~ătorului la 300 de florini,
şi posibilitatea solicitării ajutorului de stat. doar pu~ine şcoli au apelat la acesta. Ca atare ministrul cerea
inspectoratelor şcolare comitatense să se viziteze fiecare şcoală cel pu1in o dată pe an, chiar dacă va conchide
că acest lucru atunci nu era posibil. Decizia cu privire la frecventarea şcolilor şi pedepsirea absen1ilor reia
prevederile legilor în vigoare la acea dată:
- primarii să aducă la cunoştin~a părinFlor cu o săptămână înainte ziua în care încep cmsnrile.
- antistia comunală să supravegheze respectarea legii XVII din 1884, ca industriaşii să nu primească
copii sub 12 ani ca ucenici şi să nu poată fi angaja~i copiii sub această vârstă ca păstori.
- posibilitatea scutirii prin senatul şcolar pe baza atestatului medical a celor care sufereau de boli
contagioase şi a celor debili fizic sau psihic.
- precizează situa~iile care pot constitui motivări pentru absen1e. Acestea erau cazurile de înbolnăvire
a copilului sau familiei, alte cazuri de forlă majoră, dar şi "iarna când e dovedită din plin lipsa de
îmbrăcăminte."

-

datoria judelui cumunal să admonesteze în scris pe părinlii copiilor care au absentat prima dată şi să-i
pe ceilaW cu sume de la 0,5 florini a dona oară ajungând până la patru florini a cincea
oară. Pedeapsa să fie aplicată în opt zile de la înmânarea listei de absen1e. Acei părin1i care nu pot fi
executa li pecuniar să fie obliga li să lucreze în folosul şcolii. Ziua de lucru să fie socotită la 0,5 florini.
nolarii comnnali şi cercuali să arate inspectoratelor şcolare începând cu 1 octombrie până la sfârşitul
anului şcolar situa~ia absen~elor şi amenzilor.
respectarea timpului de studiu conform art. 54 al legii învălământului din anul1868, cel pulin opt luni
în mediu rural şi nouă luni în cel mban; înscrierea să se facă începând cu 1 septembrie şi să dureze
până la 15 septembrie; posibilitatea senatului şcolar de a scuti pe timp scurt în perioada lucrărilor
agricole copiii peste zece ani, care trebuiau să mmeze atunci cursul repetilional.
procurarea cărlilor şi rechizitelor înainte de începerea anului şcolar. :JG
pedepsească

-

-

B. Impactul legilor şi

dispoziţiilor

ministeriale asupra şcolilor confesionale.

Până la primul război mondial legile privind învălământul au vizat controlul mai accentuat al statului în
şcolile confesionale, care ar fi trebuit să educe în spiritul patriotismului maghiar. Învălarea limbii maghiare în
şcolile confesionale era o atare datorie patriotică. În anul1876, o dată cu reforma administrativă care împă.rlea
teritoriul Transilvaniei în comitate, a fost adoptată legea XXVIII "despre autorită1ile şcolilor populare", care
extindea autoritatea comisiei administrative comitatense şi inspectorului regesc de şcoală asupra şcolilor
confesionale. Inspectorul şcolar regesc era obligat să inspecteze toate şcolile din comitat, indiferent de natura
lor, să verifice aplicarea legii şi respectarea programelor şcolare, etc. Folosirea unor cărli sau mijloace de
învă~ământ oprite de regim se pedepsea cu amendă până la 300 florini ori cu închisoare, învălătorul putând
chiar să-şi piardă postul. Comisia administrativă putea dispune confiscarea mijloacelor de învălământ interzise
şi suspendarea învălătorului. Dacă învălătorul funqiona la o şcoală confesională, trebuia sesizat ministrul de
culte şi instruqiune, care putea dispune, prin autoritatea bisericească supremă, înlăturarea din post a celui
considerat vinovat. În anul1877, un an de la adoptarea legii, în urma "admonWunilor" primite prin comisiile
administrative comitatense circa 5% din şcolile greco-catolice din arhidieceza Albei Iulia erau ameninlate în
existen~a lor. Prima sanqiune de acest fel o primiseră şi şcolile din Fiscut (Sălcu~a) şi Lumperd. (Zorenifl 7
Legea XVIII din anul 1879, adoptată sub ministeriatullui A. Trefort, introducea obligativitatea predării
limbii maghiare în şcolile confesionale. Termenul de gra~ie era de patru ani, în care învălătorii în funqiune îşi
vor ob~ine calificarea necesară. În spiritul legii an fost organizate cursuri pentru deprinderea sau perfeclionarea
în limba maghiară. Data de 30 iunie 1882 era o dată limită. După aceasta nici un tânăr aspirant la această
profesiune nu mai putea primi diploma de calificare, dacă nu şi-a însuşit limba maghiară încât să fie capabil să o
predea în şcolile confesionale. Acolo unde erau întrunite condi1iile, legea se aplica imediat.:lll Legea XVIII a fost

:w Ihirlum, fond Vicarialu)l{oclnei, pndwl CXXIV dosar nr. 7:-iG, f. 17-1!1.
"' Încupulul rlumâlor, în "Foaia scolnslică"", Blaj, V. nr. !J din 1/U mai 11177.
"" Vezi "Legea Treforl" în: Mircea Păr:urariu, Polilicu slulului unw1r Ja!ă rlc: hiserir:u romimuu.w:ă din 'lhmsilwmia în periocula
duufjsmului {1liU7-HJ1ll) Editura Inslilutului Biblic şi de Misiune al BOl{, Sibiu, l!HIG, Jl· 234 -23:-i.
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completată cu dispozi~iile ministeriale m. 21120 din 18 iulie 1884 şi 20301 din28 mai 1885. Raportul senatului
şcolar

al arhidiecezei ortodoxe din Sibiu, publicat în "Tribuna" din 25 aprilie 1886, considera că legea şi mai
ales ordinele ministeriale atacau autonomia bisericii, deoarece deciziile consistoriale care priveau eventualele
destitniri trebuiau supuse snpervizării ministrului de culte şi instruc~iune. Predarea limbii maghiare trebuia
făcută după un plan elaborat de minister. Acest fapt acentna implica~iile negative ale legii.
Introducerea limbii maghiare în şcolile confesionale a fost o problemă foarte delicată, aşa cum rezultă din
cazul învă!ătorului Iacob Şchiopnl din Rodna. Acesta trimite la Năsănd, la Inspectoratul şcolar districtnal grecocatolic, o informare datată 7 februarie 1881, în care arată că inspectorul şcolar regesc "trimi~ândn-mi diploma
de califica!inne maghiară totodată mi-a ordonat a satisface art. de lege XVIII § 4 din anul 1879 numaidecât."
Trimite şi ordinul datat 19 ianuarie 1881, Bistri!a.
Ordinul inspectornlui şcolar regesc al comitatnlni Bistri!a-Năsăud, discutat în şedin!a din 11 februarie
1881 a senatului şcolar din Rodna, a fost primit cu indignare pentru că "inspectorul şcolar regesc comitatens
corespunde (corespondează) de-a dreptul cu oficiile procesnale în afaceri şcolare şi nu cu senatul districtual
sau Ordinariatul episcopesc din Gherla care sunt capi ai autorită!ilor superioare a şcolilor române confesionale
greco-catolice din acest district, pe de altă parte că fără voia noastră ni se impune limba maghiară, în şcoala
noastră română greco-catolică pe care o sus!inem noi din propriile noastre mijloace." Situa!ia a fost analizată
în şedin!a Inspectoratului şcolar dislrictual din Năsăud, la 27 februarie 1881, semnând vicarul Grigore Moisil
şi referentul şcolar Vasile Petri. Procesul verbal trimis la Gherla arăta că fiind în vigoare autonomia şcolilor, nu
se putea face o schimbare în planul de învă~ământ, mai ales în decursul anului şcolar. Deci limba maghiară nu
se va introduce, nici la Rodna, nici în alte şcoli româneşti din district, decât în urma tmor dispozi!ii speciale
de la "Măritul Ordinariat."
Învă~ătornl Iacob Şchiopul a fost destituit fără a fi cercetat disciplinar, vicarul şi referentul şcolar nefiind
străini de această hotărâre. După câteva luni, la 27 noiembrie 1881, senatul şcolii din Rodna, având aprobarea
vicariatului. trimitea o justificare "Venerabilului Consistoriu" şcolar greco-catolic din Gherla privind destituirea
învă!ătornlui. El nu s-ar fi ridicat la cerin!ele unui tânăr absolvent al preparandiei, "purtarea sa cu şcolarii şi
însăşi conduita sa morală lăsără cu totul de dorit." Şcoala era pe punctul de a fi părăsită de elevi. Zelul lui
Şchiopu la limba maghiară "nu este decât o mantie modernă cu care crede că-şi putea acoperi slăbiciunile
sale.":I!J Sitna!ia din Rodna era una mai delicată dat fiind că în anul 1876 la îufiin!area şcolii de stat, şcoala
confesională greco-catolică fusese evacuată din imobilul de~inut şi care a fost acordat nou înfiin~atei şcoli de
stat.
Legea XVIII din anul1879 va fi treptat aplicată. Chiar consistoriul din Gherla, prin circulara nr. 8634/1885,
preciza că trecând termenii statorici!i de lege se declarau nule toate alegerile de învă~ători care au dobândit
de la 30 iunie 1882 atestate de calificare şi care nu şi-an însuşit limba maghiară vorbit şi scris încât să o poată
preda în şcolile populare confesionale. Totuşi, în anii următori vor mai profesa învă!ători fără diploma cerută,
atât în şcolile greco-catolice cât şi ortodoxe. În anul 1889, doi învă~ători de confesiune ortodoxă, respectiv de
la şcolile din Braşfalăul de Sus şi Şieu-Sfântn, nu aveau diplomă de limba maghiară.
La 9 iunie 1885, Inspectoratul şcolar districtnal greco-catolic din Năsăud, referindn-se la terminarea
cmsurilor şi la examenele de sfârşit de an men!iona că, în virtutea legii, comisia administrativă a comitatulni
prin inspectorul şcolar putea verifica nu numai şcolile de stat ci şi pe cele confesionale: "Controlarea şcoalelor
o poartă inspectorul regesc comitatens, dar fiindcă Ilustritatea sa domnul comite suprem baron Bânffy este
numit comisar regesc special pentru comitatnl Bistri!a-Năsăud vrea dânsnl în persoană a se informa despre
starea şcoalelor grănicereşti şi a început vizita." În Monor şi Bârgău le vizitase deja aşteptându-se vizita şi pe
valea Someşului. 40
De perioada când la conducerea comitatului s-a aflat Desz6 Bânffy se leagă măsurile mai accentuate de
înfiin!are a şcolilor comunale şi a celor de stat în detrimentul celor confesionale. Cazurile din Nepos şi Măgura
desluşesc acest mecanism în care autorită!ile locale adoptă măsuri care afectează negativ şcolile confesionale.
La 7 martie 1888, senatul şcolii confesionale greco-catolice din Nepos arăta că în temeiul legii învă~ământului
s-au încasat 5% după darea directă până la 20 aprilie 1887 când, prin "scrisoarea d-lui curator a şcolii comunale
înfiin!ândă George Kirschner, se sistează încasarea celor 5% şi a pedepselor pentru neglijarea frecventării
:•" ANBN, rond Vicnrialul Rodn1~i. paclwl LXIV, dosar nr. 4:i1. f. li4-!i7; Ihirlcm, pachet LXXI, dosar nr. 491, f. 1.
10
Ihidem, pachet LXXIX, dosar nr. :i:l4, f. 29.
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şcolii

în favoarea şcolii confesionale, ci acelea să se încaseze pentru şcoala comunală." Recursul la comisia

administrativă primeşte răspuns favorabil, în sensul că acea sumă să rămână în favoarea şcolii confesionale, "iar

comuna politică să încaseze alte 5% deosebite pentru şcoala sa comunală." Numai că, colectorul confesional
Filip Login fiind şi colector de dare regesc i s-a impus de notarnl Ilie Burduhosu să păstreze banii pentru
şcoala comunală, iar procentele pentru şcoala confesională au rămas neîncasate. La fel s-a întâmplat şi în
comuna Măgura, pentru că impozitul cuvenit şcolii confesionale a fost preluat de casierul comunei, ca salariu
pentru învătălorul comunal. Acest fapt era considerat uelegal, după cum rezultă din adresa către "Onoratul
oficiu cercual" din 3 noiembrie 1888, trimisă de senatul şcolar. Autorită~ile cercuale erau făcute responsabile,
dar şi rugate, să dispună notarnlui cercual şi primăriei comunei Măgura să se plătească a doua oară o sumă
recapitulativă, nefiind plătit de doi aui. 41 Sus~inerea de către locuitorii aceleiaşi comune a două şcoli era o
dificultate în plus, sumele trebuind a fi plătite mai întâi în folosul şcolilor comtmale, chiar dacă erau pu~in
frecventate sau chiar deloc.
În ceea ce priveşte executarea legii XVIII din1879, privind predarea limbii maghiare, ministrul de-culte şi
instruqiune prin circulara 43760/1893 către comisiile administrative comitatense, face constatarea, că în anul
şcolar 1891/1892 din cei 25505 învă~ători, 1601 nu aveau abilită~ile cerute pentru predarea limbii maghiare.
În 2387 de şcoli limba maghiară nu s-a predat deloc, ori s-a predat fără rezultat. Tot atunci existau 2984
de învălători fără calificarea cerută. În anul şcolar 1893/1894, din cele 7200 de şcoli populare cu altă limbă
maternă decât maghiara, în 2199 nu s-a predat limba maghiară cu rezultatele dorite ori nu s-a predat deloc.
Aceasta rezultă din datele prezentate de ministrul Iuliu Wlassics în anul1895Y
La nivelul comitatului Bistrila-Năsăud, comisia administrativă comitatensă invalidase, în anul 1893,
diplomele mai multor învă1ători care nu ar fi fost în conformitate cu legea. Cazul a fost discutat în sesiunea de
primăvară, 1894, a comitetului municipal, delegalii români acuzând autoritălile administrative de încălcarea
legii şi depăşirea atribuliilor. Apelul făcut anterior şedinlei, către ministru de resmt, s-a soldat cu rezultate
favorabile. Circulara consistorială din februarie 1894 preciza că învălătorii Pompei Belciug din Romuli,
Dionisie Istrate din Nepos, Teodor Drăgan din Zagra şi Ioan Haleşu din Budacu Român pot rămâne mai departe
în posturile lor, învălătorul Samson Leonte din Leşu se va înscrie la cursul de limba maghiară, iar Demetriu
Roşea din Maieru îşi va ob~ine diploma de calificare. 43
Legea XXVI din anul 1893 - despre salariile învă~ătorilor din şcolile elementare - prevedea la articolul
1, ca salariul minim, fără locuin1ă corespunzătoare şi grădină de 0,25 iugăre, va fi cel pu1in 300 florini pentru
învă1ătorul ordinar şi nu mai mic de 200 florini pentru învă~ălorul adjunct. Învă1ătorii beneficiau de un adaus
cincinal de vechime în sumă de 50 florini, care putea urca până la 250 florini. Se păstra posibilitatea plălii
şi în produse, cu condilia ca acestea să fie strînse fără intervenlia învă1ătorului şi predate anticipat, ultima
rată anuală cel tîrziu la începutul lunii noiembrie. Pentru învă1ătorii confesionali se men1inea prevederea
completării salariului cu veniturile cantorale, unde era cazul. Aiticolul 9 făcea referire la ajutorul de stat pentru
întregirea salariului învălătoresc. Acesta era condi1ionat de o serie de aspecte care trebuiau să fie verificate de
către comisia administrativă a comitatului. Dacă ajutorul trecea de 60 t1orini, învălătorul trebuia să fie avizat
de ministru de culte şi instruc1iune, el neputînd fi destituit decît cu acordul acestuia. Aiticolul 12 acorda
autorită1ilor dreptul înfiin1ării unor şcoli de stat, în loc de a acorda ajutorul de stat, acolo unde existau mai
multe şcoli confesionale, şi, sau comunale, ori reclamau aceasta interesele superioare ale statului. 44
Respectarea legii privind salarizarea învă1ătorilor nu a întîmpinat dificultăli majore în şcolile confesionale
din comitatul Bistri1a-Năsăud care posedau fond mi şcolare. Cu mai bine de zece ani înainte, în anul1882, salariul
în sate mai sărace se ridica la următoarele sume: Mureşenii Bârgăului 160 n., Salva 200 fl., Bichigin 200 fl.,
Telciu 350 fl., Parva 200 fl. Majoritatea localitătilor, în anul şcolar următor, asigurau un salariu de cel pn1in 200
de florini, plătit în rate lunare antici pati ve. Dascălul din Rodna primea 20 fi. lunar, cel din Tiha Bârgăulni 18,32
fl., cel din Nepos 21,66 fl. Câte 16,66 t1orini primeau învă1ătorii din Mocod, Feldru, Zagra, Rebrişoara, Telciu
-probabil al doilea post. În anul1885, comitele Bânffy Desz6 a dispus, în calitate de comisar guvernamental, ca
administrarea fondurilor şcolare confesionale să fie separată de administrarea celorlalte fonduri (scolastic şi de

11

12
1
' "

11

Ibidem, pachet XCIII, dosar nr. G13. r. 04, 25li.
Ibidem, padwl CXVII, dosar nr. 721l, f. 17.
Ibidem, padwl CXIll, dosar nr. 707, f. 01.

Legea XXVI din 11l!l3 cu

instrucţiunile

de executare în fond Vicarialul Xmlnei. pachet CVlll, dosar nr. 707, f. :l4<i5, 52-5:1.
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stipendii). Acestea au fost predate unor comisii, funqie de confesiunea locuitorilor, desemnate de Consistoriul
greco-catolic Gherla sau Consistorinl arhidiecezan din Sibiu. Celor cinci sate ortodoxe din Valea Bârgăului
li s-a restituit la 31 decembrie 1885 smna acumulată de 26769,78 florini. Bistri~a Bârgăulni, sat confesional
mixt dar totuşi preponderent ortodox, avea la aceeaşi dată un fond şcolar de 7255 florini, pentru care urma
să se elaboreze un protocol special. Fondurile şcolare confesionale greco-catolice, din satele apar~inătoare de
vicariatnl Rodnei, an continuat să fie administrate la Năsăud de un consiliu de opt membri. sub supravegherea
vicarului. Cele ortodoxe la Prundu Bârgănlui sub coordonarea presbiterulni. Din aceste fonduri se asigura plata
în rate lunare antici pati ve a învă~ătorilor, se cumpărau căr!i. rechizite şi se achitan cheltuielile şcolilor. Sursele
de alimentare an rămas aceleaşi, respectiv un sfert din veniturile după regalii, aceasta până la răscmnpărarea
lor de către stat. În anul 1888, pătrimea din arendarea anuală a dreptului de crâşmărit pentru cele 38 de
comunită!i greco-catolice, se ridica la suma de 1500,77 florini. O altă sursă de aprovizionare pentru aceste
fonduri a constituit-o dobânda după împrumutmile acordate locuitorilor. Împrumntarea se făcea după toate
normele bancare, pentru sume mai mari gajul pus, case şi pământuri. era întăbnlat pe comisia administrativă
de la Năsănd. Tot aici se vărsan sumele datorate de locuitori pentru sus~inerea şcolilor, respectiv procentul de
5% după impozitul direct. În annl1894 sumele de1inute ca fonduri şcolare reflectau nivelul material al fiecărei
localită~i. Zagra avea un fond de 16199 florini, Salva 7091, Rebra 5GOO, Romuli 3320, Şan~ 11966 florini, etcY
Doar câteva din şcolile care aveau asemenea fonduri vor apela la ajutorul de stat, acest lucru făcându-se în
conjuncturi dificile. Valoarea totală a fondurilor şcolare confesionale greco-catolice în anul1918 era de 823586
cor. 34 fil. Suma a fost calculată de comisia de cenzori, la 10 octombrie 1919, în urma însărcinării nr. 901/1919
a Consistoriului diecezan. 46
Din punct de vedere al salarizării, o sitna1ie mai grea se întâlnea în zona sudică a comitatnlni BistrilaNăsăud şi în şcolile confesionale apar~inînd atunci comitatnlni Solnoc-Dăbâca din jmnl Becleannlui. În multe
şcoli confesionale greco-catolice din acele zone, învă~ătorul avea şi veniturile cantorale ca o sumă de întregire
a salariului, iar o parte notabilă din acesta se livra în produse. Majoritatea au apelat la ajutorul de stat. Eran
şcoli care an de an aveau vacant postul de învă1ător. Este şi cazul celor mai multe din următoarele, pe care
le prezentăm în ordinea annn!ării, după adoptarea legii din 1893, de către episcopia Gherlei, cu salarizarea
aferentă şi cu men~innea că amm1area lor ca find vacante şi în anii următori va deveni un fapt redundant.
1895 Şieu Măghernş: bani- 60 florini; 160 litre mălai = 150 fl; locuri cantorale =
50 fl; alte venituri 50 fl., găzduire în şcoală.
Figa - Agrişul de Sus şi Agrişul de Jos: Figa 126 fl., Agrişnl de Sus 39 fl. şi 12
mier!e mici mălai; Agrişul de Jos 51 fl. şi 13 mier!e mici mălai
Bileag: 50 fl. bani, 73 litre mălai = 90 fl, pământuri cantorale = 140 fl.
1897 Nnşfalău-Şerling (Mărişel-Măgurele)- postul al doilea. Nuşfalău 170 fl.,
păşunat 6 vite = 30 fl. Şerling 100 fl. şi găzduire.
1898 Matei şi Moru1iu: 120 florini bani de la popor, ajutor de stat 82 fl, venituri
canlorale = 97 fl.
1900 Herina: 377 coroane· de la comunitate şi 223 cor. ajutor sperativ de stat.
Chiraleş: 200 coroane de la locuitori şi 400 ajutor de stat.
Borleasa: 600 coroane din care 400 ajutor sperativ de la stat.
Ilişua: 240 coroane repa1ti~ie pe popor, 100 mier1e grăun1e = 300 cor., şi
folosin~a a două cimitire.
1905 Budacul Român: 300 coroane strânse de la localnici şi 300 ajutor sperativ de stat.
Encin: 30 litre grăun1e = 60 coroane, venituri cantorale 140 cor., iar 400 cor.
ajutor sperativ de la stat.
Bidin: 200 coroane de la popor şi 400 coroane ajutor de stat.
Şinlereag-Vale: 160 coroane din Şintereag, 180 cor. din Vale şi 260 cor. de la
stat dacă se aducea dovada calificării.
J\NBN, rond Vicariatul Rodnei, pachet LXXIII, dosar nr. :iOO, passim; Ibidem, rond Administra!ia rondurilor grănic1!reşli
năsăudene, padwt XXXVIII, dosar nr. z:n, 1". 7; Ihirlum, rond Vicariatul Rodnei, paclwt XCIII, dosar nr. UB/lHHH, f. z:n;
Ihidum, dosar nr. 71!l/l!l!l4, passim.
16
lhirlem, pachet C:XCVJJ, dosar nr. 1221/1 ri1D, r. !10.
* Din anul1900 s-n introdus noul sistem monetar: coroana. O coroană = 0.5 Oorini.
15
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Ruştior: 412 coroane de la săteni. 20 mierle grăun1e = 50 cor., şi pământuri
socotite la 140 coroane
Arcalia: 146 coroane de la comunitate şi 454 cor. ajutor de stat.
Chelin-Bozieş: 360 coroane din cele două localită1L 20 cor. alte venituri, 200
cor. ajutor de stat.
1906 Sărălel: 340 coroane de la popor, 100 litre mălai = 200 cor., venituri cantorale
60 coroane.
Săsarm: 200 coroane impozit şcolar plătit de locuitori şi 400 cor. ajutor
sperativ de la statY

Din cele 18 de şcoli de mai sus 11 apelaseră la ajutorul de stat ceea ce reprezenta un procent de 61%.
Nici în şcolile de pe Câmpie situa1ia nu putea fi radical diferită, chiar dacă era mai bună. Într-o comună
mare cum era Urmenişul de Câmpie, la 17 septembrie 1905, preotul Andrei Vodă şi opt enoriaşi, reprezentând
probabil senatul şcolar, hotărăsc să roage Consistoriul Metropolitan din Blaj "de a da gralioasa învoire spre a
putea recurge după subsidiul de stat." Motivarea era că trebuia asigurat sporul cincinal prescris de lege pentru
salariul învălătorului. Biserica avea ceva bani pe la privali însă mare parte nu puteau fi recuperali datorită
lipsurilor. Iar a face o nouă repartilie pe popor putea fi periculos, pentru că ar da prilej de agitatie de a se trece
din copii la şcoala de stat din Şopteru, "precum s-a dat şi până acum," pentru a se scăpa de plata învălătorului.
Suma care se intenliona a fi cerută ca ajutor de stat era 100 de coroane. Cel mai probabil nu se primeşte acceptul.
În anul1916 în condiliile dublării salariului pentru învălător comunitatea locală putea face fală. Atunci, acesta
era compus din 700 coroane repartilie pe popor, 400 de coroane din casa bisericească şi diferite suprafele de
pământ. Şcolile de pe Câmpie aveau alături de biserică însemnate suprafele de pământ, care era arendat pentru
a se obline venituri, din care era plătit învălătorul. În anul1918 izvoarele de venit pentru salariul învălătorului
din Silivaşu de Câmpie proveneau din arenda a 20 iugăre pământ şcolar- 280 coroane, a şase iugăre pământuri
cantorale- 120 coroane, repartilia pe popor 700 coroane şi 100 coroane din fondul mănăstirii. 411
Învă1ământul confesional ortodox se confrunta de asemenea cu dificultăli în privinla asigurării salariului
prescris de lege. În anul şcolar 1894/1895 doar la nouă din cele 15 şcoli ortodoxe s-a făcut acest lucru, salariile
plătindu-se regulat doar în şase dintre acestea. Salariile eran plătite, la timp, din fondurile şcolare în localitălile
bârgăoane, din reparti1iile pe popor în opt parohii şi din lada comunală într-o parohie. 4 u Suma de 300 florini
(600 coroane), cât constituia salariul unui învălător conform legii, era pentru multe comunităli mare, chiar zece
ani mai târziu, după cum rezultă din cazul ivit la şcoala ortodoxă din Braşfalăul de Jos în luna octombrie 1904.
Şcoala era nefrecventată la 21 octombrie. În şedinla cu primarul şi comitetul parohial, sătenii afirmau "că ei nu
vor plăti la învă1ător mai mult de 210 florini pe an şi că învălătorulle place, dar ei mai multă simbrie nu vor
da." Chiar dacă învă1ătorul s-a arătat dispus să primească tot 270 florini cât avuse în anul anterior, sătenii nu
s-au învoit spunând ca ei îşi capătă învălător cu 150 de florini. 50
Cu toate dispozi1iile ministeriale în care se reamintesc prevederile legilor ce priveau învătământul popular,
acesta se confrunta cu grave disfunqionalităli. Cele mai importante priveau lipsa claselor a V-a şi a VI-a şi a
cursului repetilional de trei ani. În anul şcolar 1897/1898, conform ministrului Iuliu Wlassics, din cele 13361
şcoli confesionale numai în 10779 ar fi existat cursul repetilional. Situalia era mai gravă în acestă privinlă
în şcolile comunale. În acela-şi an şcolar numai în 64,7% din şcolile elementare se respecta art. 48 al legii
învă1ămîntului din anul 1868, în sensul că şcoala de toate zilele linea şase ani. Neglijarea claselor a V-a şi a
VI-a era cu atât mai condamnabilă în viziunea ministrului. pentru că planul de învălămînt prevedea ca obiecte
precum istoria, geografia, drepturile şi obligaliile cetă1ăneşti să se studieze în acele clase. 51
Comisia administrativă a comitatului Solnoc-Dăbâca, din care comitat făceau parte numeroase şcoli din
actualul judel Bistri1a-Năsăud, în informarea cu nr. 669/1899 adresată eparhiei Gherla atenliona: "Şcolile
Ibidem, pachet CXVIII, dosar nr. 72H, r. 41-51: I/Jidem, padwl CXXTV, dosar nr. 75!l, f. 37, 4:1: 1/iidem, pachel CXXVIIl,
dosar nr. 779, f. 35-!i!'i; I/1idr!m, pachet CXXXXVI, dosar nr. H20, f. H-!L 10, 2!'i; 1/iidem, pndwl C:XL, dosar nr. !!44, f. 40;
I/Jhlem, pndwl CLII, dosar nr. !HliL f. :n, 34, 44: 1/iidem, pnchel CJ.VI, dosar nr. !l33, passim.
·'" ANBN, fond 2!!2- Oficiul parohial groco-calolic tlrmeniş, dosar m. 1. f. 1 !'i; 1hidem, fond Parohia ortodoxă romflnă
Bistriţa, salu] Silivaşu de C:;împie, f. 11-12.
1 " 1/iidum, fond Prolopopialul ortodox romfnt Bistriţa, dosar nr. El02/l!l!HL f. 5-7.
'" 1/iidc:m, dosar nr. !l41l/1!l04, f. 4:!.
51 Notificarea ministerială nr. 2B352 din 21 aprilie 1!Hl!l în fond VicarialuiRo(hH!i, pachcl CXXXVI, dosar nr. 820, r. 19.
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elementare care stau sub jurisdiqiunea Excelen1ei voastre şi se află pe teritoriul acestui comitat în această
privinlă, în cea mai mare parte nu satisfac dispoziliile legale. 52
Situalia unor şcoli confesionale româneşti din comitat poate fi urmărită mai jos. Primul tabel conline date
finale aşa cum au fost rapmtate de preolii-directori ai şcolilor confesionale la sfârşitul anului şcolar 1893/1894.
Tabel. "Informalinne despre starea şcolii greco-catolice din parohia ... " 1894.
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
G

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
,19
20
21
22
23

ŞCO ALI\

Nepos
Zagra
Suplai
Mititei
Mocod
Runc
Salva
Bichigiu
Telciu
Ilva Mare
Romuli
Rebrişoara

Rebra
Năsăud

Ilva

Mică

Leşu

Gersa
Măgura

Şan!

Sângeorz Băi
Poiana Ilvei
Maieru
Rodna

Obliga li
6-12 ani
157
140
59
57
153
75
71
93
120
390
59
80
140
90
117
174
120
56
195
429
97
364
349

Frecvenla
6-12 ani
123
140
43
30
90
60
71
39
70
199
42
66
105
82
103
143
99
47
172
233
63
188
311
70,76%

Obliga li
13-15ani
59
72
25
21
50
40
26
39
52
163
37
100
57
60
43
92
66
35
70
148
22
148
132

Frecvenla
Material
13-15ani
Piatră
55
Piatră
72
25
Lemn
Lemn
Piatră
42
Piatră
20
24
Solid
Lemn
35
solid, lemn.
52
piatră, lemn
145
Lemn
3

-

Piatră

52
26
74
20
33
59
70
22
98
83
64,86%

Lemn
Lemn

Piatră

Piatră

Lemn
Lemn
Lemn

Săli

;;:J

de

clasă

2
2
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2
1
2
2
1
2
2

Bănci

(scaune)
40
16
6
10
16
7
10
12
13
42
16
8
17
11
15
18
4
10
24

Piatră

4
Piatră
2
piatră, lemn 3
Lemn
2

7
42
42

Tabel privind clasificarea elevilor din unele şcoli greco-catolice în anul şcolar 1893/1894" 4
Şcoala

Nepos
Ilva Mare
Telciu
Zagra
Măgura

Şi eu!_
Budac

Cls. II-a
Cls. III-a
Clasa I
A-57B-22
-------38
5-nu
nu s-au clasificat 17
47
17
24
28-nu
-----80
40
37-nu
12-nu
------Sec. 1- 17
19
2-nu
Sec. II- 55
16
12
16
6-nu
1-nu
2-nu
Total 84 din care 24 nu se clasifică fiind ilegal
Total107 din care nu se clasifică 35 (32,71%)

Cls. IV-a
14
3-nu
8

Cls. V-a
8
5-nu
9

Cls. VI-a
5

------

------

-------

27
5-nu

18
5-nu
12

-------

4

absenli (28,57%)

Adresa r.omisiei administrative a comitalului Solnoc-Dăbfu:a în fond VicarialuiRodnei, paclwt, CXJ.. dosar nr. H44, r. 311.
liiiwl alcătuit conform raporlărilor, pe formulnre tipizate, dn finc:are şcoală. An şcolar 111!l:ill!Hl4. Dale cui(!Se din fond
Vicariatul Rodnei, pac:hnl CXVII, dosar nr. 71!l, passim.
,., Ihidum, passim.
5
5

::
"
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Nu s-au clasificat: Il va ),1are 25,68%; N"epos 20,83%; Telciu 40.83%; Măgura 16,07%. Tabelul a fost elaborat
prin preluarea unor date consemnate de învă~ători în "clasifica1iunea" de la sfârşitul anului şcolar 1893/1894.
Cei care nu s-au clasificat au absenta! lot timpul anului şcolar, s-au aproape tot timpul, deci au abandonat.
La şcoala din Budacul Român din cei 77 copii de la cursul elementar (6-12 ani) au absentat tot timpul anului
şcolar 23 elevi, iar de la cursul repeti~ional12. La şcoala din Ilva Mare din cei 64 elevi din clasele I-a şi a II-a,
28 nu au frecventat deloc, doar trei având atestat medical. La Zagra şi Nepos lipsea clasa a 11-a, elevii clasei a
I-a fiind împfu·1i1i în două grupe, iar la şcoala din Telciu ani de-a rândul nu s-a depăşit clasa a II-a.
Protopresbiteratul Bistri1a
Tabel cu frecventarea şcolilor ortodoxe în anul şcolar 1894/1895. ""
Obliga li
6-12 ani
1980

Au umblat la şcoală
Sem. I

Sem II

1006

50.8%

935

Obliga li
12-15 ani

47.2%

688

Au umblat la şcoală
Sem. I
316

1

45.9%1

Sem. II
301

43.7%

Datele de mai sus au fost centralizate de Protopresbiteratul Bistri1a într-un conspect despre datele statistice
privind frecventarea şcolilor confesionale ortodoxe în anul şcolar 1894/1895. În raportul consistorial din aprilie
1901, care analizează rezultatele şcolilor ortodoxe pe anul şcolar 1899/1900, Protopresbiteratul Bist.ri1a apare
cu o fi·ecven1ă sub cea medie. În şcolile din Mitropolia Transilvaniei fi·ecvenlă medie la cursul elementar, 612 ani, a fost de 67% pe semestrul I şi 65% pe semestrul al II-lea, în timp ce în şcolile ortodoxe bistri1ene nu
s-a depăşit procentul de 50%. În grupul protopopiatelor cu o hecven1ă de sub 30% se clasa Bistri1a la ciclul
repeti1ional, alătmi de protopopiatele Deva, Turda, Câmpeni, etc. Frecven1e de peste 90% cît raporteză unele
protopopiate la cursul de zi ridică semne de întrebare asupra corectitudinii acestui demers. Agnita 94%, Sălişte
93%, Braşov, Mediaş şi Avrig 92%. La capitolul dotare materială şcolile ortodoxe bistri1ene sunt plasate în
schimb în grupul celor fi·untaşe. ;;G
Tabel cuprinzând numărul elevilor de la şcoala confesională ortodoxă din Prun du Bârgăului. 57
Anul/clasa

1

II

III

IV

V

VI

1890/91
1892/93
1894/95
1898/99

61
43
51
19

15
18
11
12

13
21

----5
------

-----

7

5
6
6

10

-------

---------

13

---------

La şcoala din Prundu Bârgănlni, în semestrul I al anului şcolar 1890/1891, nu au fost examina1i zece
şcolari din clasa I-a şi câte unul din clasele a II-a şi a III-a. deci nu au fi·ecventat şcoala. În anul şcolar 1892/
1893, nu s-au clasificat pentru că nu au "cercat" şcoala: din clasa I-a opt elevi, din clasa a II-a patru, din
clasa a IV-a patru, din clasa a V-a doi, din clasa a VI-a unu. Total19. Pentru cei 35 elevi ai clasei a 1-a care au
urmat cursurile, calificativele ob1inute pe semestrul I au fost: unu foarte bine, nouă bine, şapte îndestulitor,
18 neîndestulitor. Doi ani mai târziu, în anul şcolar 1894/1895, situa~ia continua să se înrăută1ească. Din clasa
I-a nu s-au clasificat 14 elevi, iar unu din clasa a III-a a plecat. În anul şcolar 1895/1896 din cei 61 de elevi ai
clasei a I-a al1i 14 elevi nu s-au clasificat din cauza absen1elor. La cumpănă de secol, în anul şcolar 1900/1901,
la şcoala confesională ortodoxă din Prundu Bârgăului mai rămăseseră 36 de elevi în clasele a I-a şi a 11-a, din
care nouă nu au mai fost examina1i la sfârşitul cursurilor. Registrul de eviden1ă pentru anul şcolar 1901/1902
consemnează 70 de copii obliga li să hecventeze şcoala confesională mtodoxă şi care nu an făcut acest lucru. Cu
siguran~ă o parte urmau şcoala funda1ională din localitate. Pentru anul şcolar 1903/1904 registrul de eviden1ă
al copiilor obliga li să mmeze cursul elementar şi repeti1ional cuprinde un număr de 303 elevi. Din aceştia circa
80 urmau şcoala funda1ională, şapte şcoala de stat. câ1iva erau la Bistrila sau la Năsăud, numeroşi erau trecuti
"" ANBN. fond Protopopintul romfln ortodox Bistri!a, dosar nr. 1102/liHEi,
5
'; "Tribuna" XVIIl, nr. !iB din 12/25 aprilie Hl01.
57
ANBN, fond Şcoala ortodoxă Prnndu Bftrgăului, dosar nr. 2, f. 57-112.
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ca locuind la munte, etc.'' 11 Salvarea şcolii confesionale m'lodoxe din Pnmdu Bârgăului a venit în anul 1909
prin decizia fondului şcolar central din Năsăud de a nu mai sus~ine financiar şcoala funda~ională. Aceasta a
fost comasată cu cea confesională ortodoxă.
Notarea elevilor în şcolile confesionale greco-catolice sau ortodoxe se putea face prin calificative sau note.
La şcoala confesională ortodoxă din Prnndu Bârgăului notele de la 1 la 4 aveau următoarea semnifica~ie: 1
- foa1ie bine, 2 -bine, 3- îndestulitor, 4- neîndestulitor. La şcoala greco-catolică din Măgura notele de la 1la
5 au următoarea explica~ie: 1 -eminent, 2- foarte bine, 3- bine, 4- destulitoriu, 5 -secundă.
În anul 1902, Ministerul de culte şi instruc!iune a trimis circulara nr. 30332 cu privire la aplicarea legii
XVIII din 1879. despre predarea obligatorie a limbii maghiare în şcolile populare. Ministrul impune inspectorilor
şcolari comitatensi să examineze temeinic şcolile populare cu limba de predare nemaghiară şi să fie aten~i la
aspectele următoare:
- dacă învă~ătorul posedă limba maghiară vorbit şi scris încât să o poată preda. Dacă învălătorul nu
cunoştea maghiara sau o vorbea defectos să introducă în datele de vizitare ale şcolii numele institu~iei
unde s-a oblinut calificarea.
- conform art. 4 al legii amintite, obligativitatea predării limbii maghiare în toate şcolile populare. Pentru
şcolile cu un învălător, nouă ore pentru învă~area limbii maghiare şi opt ore pentru învălarea scrisului
şi cititului în limba maternă şi maghiară. Pentru cele cu doi învă~ători 15 respectiv 13 ore, în şcolile cu
trei învă~ători 17 respectiv 19 ore, etc.
Inspectorul şcolar regesc trebuia să afle cauza rezultatelor nemul~umitoare de până atunci. Dacă aceasta
era lipsa mijloacelor de învă~ământ să facă demersuri pe lângă antistia comunală şi senatul şcolar. Însă dacă
motivul era neglijen!a învă~ătorului să impună respectarea legii şi să treacă dispozi!iile în protocolul de
vizitare al şcolii, etc. 5n Conform circularei amintite, inspectorul şcolar regesc din comitatul Bistri~a-Năsăud a
inspectat o serie de şcoli confesionale greco-catolice în anul şcolar 1904/1905. Rapoartele preluate de comisia
administrativă a comitatului fac referire, în principal, la şcolile confesionale din fosta zonă grănicerescă. În
numele acesteia a semnat vicecomitele Lani GodofTed.
Primul document sub numărul875/905 intitulat "Lipsurile şcolilor populare greco-catolice" a fost trimis la
6 iunie episcopiei Gherla. Ce constatase inspectorul regesc? Şcolile din Il va Mare şi Sfântu Iosif (Poiana Il vei) nu
puteau primii to~i copiii. Se mai recomanda şi câte un învă!ător. La Lunea Il vei din cauza delăsării învă~ătorului
rezultatele şcolare cât şi predarea limbii maghiare nu corespundeau nici celui mai mic nivel. Nici la Leşu
finalitatea procesului de învă!ământ nu atingea standarde minime, învă!ătorul Leonte Samson uitase limba
maghiară, deci nu mai putea rămâne. Rezutatele predării limbii maghiare au primit calificativul insuficient în
următoarele şcoli: Telciu, Ilva Mică clasele a III-a, a IV-a, a V-a, Tiha Bârgăului, Mureşenii Bârgăului, Nuşfalău
Şerling, Sântioana, Măgura şi Runc. La Salva predarea limbii maghiare era "abia satisfăcătoare," la Luşca nu
exista şcoală, în cea din Şoimuş băncile rele puneau în pericol sănătatea copiilor, iar şcoala din Hordou a fost
închisă administrativY 0
Al doilea document, din 8 iulie, sub numărul 1187/905, trimis episcopiei din Gherla, este în fapt o
continuare a prezentării constatărilor inspectorului regesc a situa!iei din alte şcoli. La şcolile din Rebra şi
Rebrişoara învă~ătorii nu aveau locuin!ă, La Rebra nu se primeau nici bani de gazdă, o sală de clasă era mică,
iar mobilierul din Rebrişoara învechit. Calificativulla limba maghiară era insuficient, învă!ătorii nu vorbeau
deajuns de bine ungureşte.
La Nepos şi Parva învă~ătorii vorbeau bine limba, totuşi calificativul a fost insuficient, metodologia predării
nu era adecvată. Clasa a III-a din Nepos îşi !inea cursurile într-o casă ~ărănească cu încăperea mică şi joasă.
Materialele didactice de la şcoala din Sărata nu corespundeau de loc cerinlelor, elevii nu aveau nici cele
strict necesare, căr!i şi ustensile de scris.
La Rodna Nouă (Şan1) şi Sângeorz-Băi construqiile secundare, mai ales wc-urile, erau necorespunzătoare.
Calificativul la limba maghiară fusese insuficient, deşi învă!ătorii din Rodna Nouă vorbeau foarte bine
ungureşte. Nu acelaşi lucru se afirma despre Iepureanu şi Şorobetea din Sângeorz, aceştia cunoscând într-o
măsură mai mică limba maghiară.
r.n Ihidem, dosar nr. ll. f. 2-8.
"" Ordinul ministerial nr. 303:!2/1 !HIZ în fond Vicarialul Rodnei. pachet CXLVIII. dosar nr. flll5, f. lfl-20.
Go Ihidem, pachet CLXI, dosar nr. !IG5, f. lill.
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La şcoala din Maieru în afara claselor a V-a şi a VI-a, clase conduse de învă~ătorul Barna Ion, calificativnl
la limba maghiară a fost insuficient. CeilaW lrei Îl1\'ă~ători vorbeau mai pulin bine ungureşte.
Vicecomitele Lani Godofred cerea episcopiei din Gherla să ia măsuri pentru înlăturarea deficien1elor
constatate de inspector şi să le comunice pînă la 1 septembrie acelaşi an.(j 1
Situa1ia şcolară constatată in şcolile greco-catolice din comitatul Bistri1a-Năsăud, în dezacord cu cerinlele
circnlarei ministeriale nr. 30332 din anul 1902. în fapt cu legea din 1879, face obiectul unui conspect al
inspectorului regesc Polyanszky Laszlo, la 11 august 1905. Acesta va fi trimis ministrului de resort. Şcolile
consemnate a fi în dezacord cu legea eran următoarele: Tiha Bârgănlui, Ilva Mică, Rebrişoara, Mureşenii
Bârgăului, Maieru, Rebra, Ilva Mare, Nepos, Sângeorz-Băi, Rodna, Parva, Runc, Salva, Telciu şi Rodna Nouă
(Şanl). Au fost nominaliza1i 29 de învă~ători din şcolile amintite. Ei aveau studiile necesare. Dintre aceştia, 16
cunoşteau bine limba maghiară, nouă mai pnlin, iar patru nu cunoşteau limba oficială. Trei dintre şcolile de
mai sus, respectiv cele din Pan·a, Rebra şi Rebrişoara, primeau ajutor de stat de cinci ori pe an. 62
În urma informări nr. 875/1905, din iunie, trimisă episcopiei din Gherla de către comisia administrativă a
comitatului Bistrila-Năsăud, o serie de învă1ători prezintă forurilor ierarhice pozi1ia lor în problema inspeqiei
şi a deficien1elor constatate de inspectorul şcolar. Învă1ătorul din Ilva Mică, Damian Nechita, la 19 iulie scria
episcopiei că raportul inspectorului, prin care progresul la limba maghiară era declarat neîndestulător la clasele
a III-a, a IV-a şi a V-a, îl consideră nedrept. El sus1inea că şcoala a fost inspectată la mijlocul lunii decembrie
1904, examinarea făcându-se de către inspector ca şi când ar fi fost sfârşitul anului şcolar, deci elevii an fost
verifica1i din materia nepredată. Deşi s-a făcut aceasta, progresul la limba maghiară a fost suficient, calificativ
trecut în protocol. Învă1ătorul din Salva, Nicolae Mil1ăeşel arăta la 5 august 1905, că luînd în considerare
înprejurările locale şi fecventarea neregulată din pa1tea elevilor "a făcut după putin1ă progres destul." Îşi va
da silin1a în continuare. Învălătorii din Runc raportează că inspectorul Polianszky vizitând şcoala "s-a ocupat
exclusiv numai cu constatarea progresului din limba maghiară pnnându-ne să întrebăm pe şcolari şi apoi
întrebând şi D-sa." Inspectorul ar fi afirmat că e îndestulat cu progresul din limba maghiară. 6 :1
Situalia învălământnlui în şcolile confesionale greco-catolice din comitat este obiectul unui schimb
epistolar între cei în drept. La 30 august 1905, vicarul general episcopesc Ioan Georgiu din Gherla îi comunica
vicarnlni Ciril Deac din Năsănd următoarele: "comisia administrativă a comitatnlni Bistrila-Năsăud face
cunoscut cu data 24 august nr. 1536 acestui Consistorin că in şcoalele noastre populare din acel comilat nu se
produce rezultatul cerut nu numai la limba maghiară ci peste tot din toate obiectele de învălământ." Cauza ar
fi timpul de învălământ pulin, fiind şcoli în care se învă1a 90-100 de zile. Menliona că timpul de şcolarizare
la sate era cel pu1in opt luni, iar în aceste luni nu trebuia trecut timpul de înscriere, care în unele şcoli 1inea
câte o lună. Cerea ca şcoala să înceapă cel pu1in la 1 octombrie dat fiind că în comitat examenele de sfîrşit de
an începeau la jumătatea lui mai, deci atunci se termina anul şcolar. Vicarul general revenea la 13 septembrie
pe aceeaşi temă, informându-1 pe Ciril Deac că s-a primit o scrisoare ministerială datată 10 septembrie, cu nr.
67619, şi un conspect al inspectorului regesc de şcoală din comitat. Acestea se refereau la şcolile din vicariat,
în care rezultatele predării limbii maghiare nu au corespuns cerinlelor legale. Se solicita luarea unor măsuri
pentru a se înlătura pericolul ce plana asupra şcolilor şi învălătorilor. Cauzele neînvă1ării limbii maghiare
după acel rescript ministerial ar fi: "unii învălători posed limba maghiară pulin sau chiar deloc, al1ii neglijează
predarea limbii maghiare."r; 4
Că antorită1ile centrale şi locale erau decise să aplice legile o dovedeşte şi faptul că şcoala din Snplai
primeşte din partea ministrului la 20 iulie a doua admonestare. Ea fusese închisă timp de un an. I se ridică
ajutorul de stat şi rămâne închisă datorită situaliei igienice. Decizia ministrului era că dacă până în toamnă nu
se vor înlătura deficien1ele va trebui înfiin1ată o şcoală comunală. O altă şcoală închisă administrativ, în urma
raportului inspectorului regesc, a fost cea din Hordou. (Coşbuc) Totuşi măsura permitea folosirea unei săli
mici şi a celor care eventual se vor construi, întrucât trebuia construită o şcoală nouă, lucru care nu se va mai
întâmpla. În locul şcolii confesionale, din anul 1905, va funqiona o şcoală comunală, care va fi transformată
în şcoală de stat în anul 1909.
1uic/um,
1/Jidum,
.;" 1/Jirlem,
1
';
J/Jirlem,
'n

';
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Controlarea şcolilor confesionale de către inspectorul regesc a continuat şi în anii următori. Sub nr. 11151117/1907 sunt prezentate forurilor şcolare diecezane, de către comisia administrativă a comilatului Bislri~a
Năsăud, situa~iile constatate la şcolile din Sără~el, Friş şi AI·dan, aflate în protopopiatul greco-catolic Bistrila:
frecven~ă neregnlată, lipsa rechizitelor şcolare, bănci pn~ine şi necorespunzătoare, progres insuficent la limba
maghiară, etcY 5
La şcoala confesională greco-catolică din Urmeniş, inspectorul regesc din comitatul Cluj, Dr. Berze Nagy
Ianos, în inspeqia din 17 ianuarie 1908, găsise o situa~ie care comtmicată celor în drept va atrage măsuri în
consecin~ă. "Venerata ordina~iune" primită cu nr. 3088/1908 de la Blaj, obliga senatul şcolar să admonesteze
curatorul şi învă~ătorul pentru "necură1enia" găsită, să aşeze băncile cum s-a dispus pentru a primi lumina din
stânga şi să procure manualele necesare_GG
În şcolile confesionale ortodoxe situa~ia era asemănătoare. Comisia administrativă a comitatului trimisese
o notificare Consistoriului arhidiecezan din Sibiu, cu nr.1222/1902, că mai multe şcoli fuseseră "excep~ionate."
Edificiile şcolare nu erau corespunzătoare în comunele Şimotelnic, Cuşma, Mijlocenii Bârgăului şi Bârla.
Rechizitele lipseau în unele comune, iar "în privin~a progresului cad sub excepiiune şcoalele din Şimotelnic,
Cuşma, Gala~i şi Borgo-Tiha." În anii 1903-1904 Ministerul de culte şi instruc~iune publică transmitea aceluiaşi
consistoriu, evident preluând rapoartele inspectorului regesc, faptul că limba maghiară nu se preda cu succes
corespunzător în unele şcoli confesionale ortodoxe. Printre cele nominalizate au fost: Rusu Bârgăului, Chintelnic,
Cuşma, Gala1i, Buduş şi Prundu Bârgăului. Şcolile din Gala~ii Bistri~ei şi Bârla au primit în anul1904 prima
"admoni~iune." După cum rezultă din coresponden~a dintre senatul şcolar Galalii Bistrilei şi forurile eclesiastice,
principalul obiectiv al învă1ătorului era să părăsească localitatea, probabil şi din pricina stării deplorabile a
edificiului şcolar. Şcoala din Bârla va fi închisă din dispozi1ia comisiei administrative a comitatnlui cu luna
septembrie 1904. Ea era o şcoală confesională mixtă: ortodoxă şi greco-catolică. Chiar dacă în luna mai sena tele
şcolare, ortodox şi greco-catolic, în prezen1a protopopilor Simion Monda şi Gherasim Domide, au decis să
conlucreze pentru repararea şcolii, adversitatea confesională a prevalat. În urma numeroaselor apeluri ale
Consistoriului arhidiecezan din Sibiu, făcuse către protopresbiter şi comunitatea locală, de a sus~ine şcoala pe
mai departe, Simion Monda raporta în octombrie 1904 că de când şcoala a primit caracter ortodox s-a lucrat
pe sub mână împotriva ei. Învă1ătorul greco-catolic ar fi ac1ionat sprijinit de inspectorul regesc pentru a o
transforma în şcoală de stat. Din fericire şcoala din Bârla va fi redeschisă tot ca o şcoală confesională, mixtă,
dar subordonată confesiunii ortodoxe.
Cu siguran1ă, în anumite cazuri, rapoartele către ministru ale inspectorului regesc accentuează o situa1ie
considerată negativă. Despre şcoala din Chintelnic ministrul ştia că primeşte ajutor de stat şi că progresul la
limba maghiară a fost declarat insuficient. La a doua scrisoare primită de la Consistoriul arhidiecezan de a
comunica măsurile luate în privinia acelei şcoli, protopresbiterul Simion Monda răspundea, afirmând că şcoala
nu a avut şi nu avea ajutor de stat, iar progresul la limba maghiară fusese "îndestnlitor." Învă1ătorul ar fi urmat
pedagogia la stat. G?
Situalia nesatisfăcătoare privind învă1area limbii maghiare în şcolile confesionale bistri1ene, greco-catolice
şi ortodoxe, trebuie privită şi prin alte aspecte. Multe din şcolile amintite de inspectorul regesc din Bistri~a eran
într-o zonă de munte compact românească. Mişcarea popula1iei era aproape absentă. O limbă neuzitată în
familie este dificil de învă~at mai ales când predarea este mediocră. Scrisul într-o limbă străină când copilul nu
a deprins scrierea în limba maternă era un lucru cât se poate de nepedagogic. Pe de altă parte frecven~a era încă
un motiv de neîmplinire a cerin~elor şcolare din acel timp.

nr.
nn
07

1\J\lllN, fond Prolopopi<llul gr<)CO·calolic Bistrita. dosar nr. z:JZ, r. :i, !!.
l/Jir!om, fond Clllciul pmohinl Urmcniş, dosar nr. 1, f. 20.
Ihidem, fond Prolopopinlul ortodox român llislritn. dosar nr. 9:14. f. 1, :i; lhidom. dosar nr. !l4B, pnssim.
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Tabel pridnd

PAROHIA
Poieni
Bichigiu
Runc
Rebrişoara

Telciu
Ger sa
Romuli
Rebra
Parva
Leşu
Măgura

Ilva Mare
Rodna
Borgo-Tiha
Sângeorz- Băi
Năsăud

despre starea şcolii greco-catolice din parohia .. :·nn
\'icariatul Rodnei, anul şcolar 1904/1905.

",nforma~iune

OBLIGAŢI

Frecven~n

OBLIGAŢI

Frecven~a

6-12 ani
74
135
178
274
139
185
205
168
125
194
84
216
390
271
444
243

6-12 nni
63
69
134
39
114
57
122
103
47
117
51
201
230
89
277
59
51,48%

12-15 ani
32
47
80
117

12-15 ani
14
33
69

----79
83
60
62
84

-------------43
60
10
42

De altă
confesiune
3
2
1
-----

----------

40
7

------4

72

72

-------

77
195
112
162
70

47
114
47
106

9
1
1
12
------1,71%

-------

49,32%

Cu toate că am calculat procentele frecven1ei se impun câteva aten!ionări. Directorul-preot al şcolii
confesionale, putea să raporteze cu acribie s-au relativ numărul celor care au mers la şcoală. De asemenea el
consemna totalitatea celor obligati, dar dintre aceşti copii se putea ca unii să mmeze şcoli comunale sau de stat,
iar de cele mai multe ori numărul acestora nu era raportat. La Năsăud cu sigmantă că se întâmpla acest lucru.
Cei mai muW copii trecuti la rubrica "de altă confesiune" erau evrei.
În zona Câmpiei, într-un sat mediu cum era Sânmihaiu de Câmpie, situatia şcolară era asemănătoare.
Şcolile de pe Câmpie apar~ineau comilatului Cluj şi erau subordonate mitropoliei de la Blaj.
Tabel privind numărul elevilor şcolii din Sânmihaiu de Câmpie pe anii 1901/1902 şi 1904/1905
Anul 1 clasa
1901/1902
1904/1905

Clasa I-a
27
23

Cls. a II-a
10
15

Cls.a III.-a
12
13

Cls.a IV-a
10
7

Cls. a V-a
1
4

Cls a VI-a
1
4

La şcoala din Sânmihaiu de Câmpie, din cei 27 de elevi ai clasei a I-a din anul şcolar 1901/1902, treisprezece
erau foşti repetenti din anul anterior. Absen1ele erau numeroase în lunile de toamnă şi primăvară. Aceasta arată
importanla dată şcolii în raport cu necesitălile cotidiene; păscutul animalelor primăvara şi culesul porumbului
toamna. ti!l
În Protopopiatul greco-catolic Bistri1a. situatia învă~ământului se prezenta în anul1904, conform raportului
protopopnlui Gherasim Domide, în felnlmmător: din cele 18 şcoli confesionale aflate în protopopiat, doar trei,
cele din Bistrita, Bileag şi Chiraleş eran din piatră. Celelalte erau din lemn cinci fiind în stare slabă: Ardan,
Friş, Bârla, Măgheruş şi Sâniacob. Total învă1ători 20. Dintre aceştia opt primeau salariul legal minim numai de
Dale prnlnale din fond Vicarialul Rodnei, pachet CLXL dosar nr. !Hi5, Ordine, decizii, informări Jlrivind proc:w;u/ de
J\m prefcral să calcnh!Z fecvenţa, chiar dacă unele dale transmise de preolul-direclor nu sunl Cl!le mai
exar:le. De exemplu, la şcoala din Rehra Mare sunt raporlaţi la cursul repelilional GO de tineri care ar l'i şi frm:venlal.
Dar în acelaşi an scnalul şcolar din Rehra Mare se plfmgea vicarului şi inpec:toralului şcolar confesional grm:o-calolic
din Năsăud, că învăţătorii nu pol ţine în ordine şcoala de duminică, lislcle de absente nu erau finalizate cu aplic<Jroa
amenzilor, .,şi părinţi se împotrivesc de a-şi lrimile la şcoala wpeliţională pruncii lor.'' f. 4. Precventa lwbuie văzulă mai
mull ca o tendinţă.
';" J\NBN. fond nr. 252- Şcoala primară Sfinmihaiu de C:fimpie, dosar nr. 7~14, passim.
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la confesiune. nouă îşi întregeau salariul cu ajutor de stat, iar pentru doi se ceruse sprijinul bănesc al statului.
Doar un singnr învă~ălor nu avea diploma de calificare, acesta nefiind plătit la minimullegal. Suma totală a
salariilor 14507 coroane, din care 11898 coroane de la confesiune şi 2609 ajutor de stat. Salariul mediu pe
învă~ător comunicat de protopop era de 725 coroane. Starea instruqiunii poate fi urmărită mai jos. 70
Tabel privind situaFa învă~ământului din şcolile protopopiatul greco-catolic Bistri~a. anul1904.
Total şcoli confesionale 18.
Elevi
"curen~i"

6-12 ani
996

Au
frecventat
848 185,1%

Au dat
examenul
final
598 1 GO%

Elevi
Au dat
repetitori Au frecventat
examenul
12-15 ani
final
379
212 1 55,9% 39 1 10,29%

Numărul absen~elor, jumătă~i de zi: a) excuzate 6740; b) neexcuzate 12763.
Un aspect important al învă~ământului din Ungaria se referă la căr~ile permise a se folosi în procesul
de învă~ământ. Ministerul comunica periodic lista celor considerate indezirabile. Astfel ministrul Trefort, cu
ordinul din 19 ianuarie 1883, anun~a Consistoriul diecezei Gherla că fusese oprit din uzul şcolilor româneşti
din Ungaria, Legendarirr sau cmte de ceti pentm şcoalele româneşti populare de confesiunea greco-catolică,
autor Ioan P. Papiu, ed. III corectată, Gherla 1874. Cauza era că "afară de defectele sale didactice cuprinde
mai multe date istorice neexacte" şi între~inea "ma contra na~iunei maghiare şi contra regilor maghiari." 71 La
11 iulie 1889, cu dispozi~ia 16084, ministrul de culte şi instruc~inne preciza că erau excluse din învă~ământ
şi biblioteci: 1) Dom] românului- colecţirwe de cântece - N. P. Popescu. Braşov. 2) Al'ion, sau culegere de

cîntece naţionale ... 3) Răsunetul- culegere de cântece naţionale ... 4) Cântece de Irod la naşterea Donumlui. 5)
Amam şi Patria, poezia de Brutu Catone Horea; Torino - 1864. Acestea în viziunea guvernamentală nu numai
că nu corespundeau scopului instruc~iunii "dar con!inând poezii şi cântări ~inFioare la separare na~ională şi
suscitare la mă de soiu" erau contrare legii. 72 Cu decizia nr. 31083, ministrul Csaky comunica la 5 octombrie
1891: "Cartea şcolară intitulată Tocilescu, Istoria română pent.m şcolile primare de ambele sexe (Bucureşti
1887), întrucât datele aceleia nu corespund adevărului istoric şi sunt acomodate şi pentru exercitarea urii
de rasă," este oprită în toate şcolile din Ungaria. De la acelasi minister se notifica şcolilor, la 5 iulie 1887, că
manualul şcolar Geografia Ungariei şi elemente de geogmfie generală pentm şcolile populare, de JJr. Nicolau
Pop, cură~it de expresii incorecte şi românizarea numirilor de oraşe şi comitate din edi~ia anterioară, care
fusese interzisă, putea fi folosit. l:i
O aten~ie deosebită era acordată istoriei. Un prim ordin, prin care ministrul de culte şi instruqiune
interzicea un manual de ",storia patriei" pentru şcolile populare, este cel din 19 iunie 1875 cu nr. 12129. A
doua interdiqie poartă nr. 2603/1877. Sub titlul .\1anuale oprite, "Foaia scolastică" analizează ordinele cu
motiva~ia guvernamentală, pe care o consideră nefundamentată. Aceasta era următoarea:
"a) Manualul în păr~ile sale geografice se împotriveşte cu constitu~iunea Ungariei şi starea politică actuală,
pentru că tot pământul dintre Tisa, Dunăre, Nistru şi Marea Neagră îl tratează ca un stat deosebit sub numele
Dacia.
b) De istoria patriei consideră numai istoria Ardealului, şi întru aceasta încă numai pe a locuitorilor, ce
vorbesc româneşte.
c) Cuprinde date istorice false şi este scrisă cu tendin~a invederată de a agita în contra Ungariei şi a
naFunei ungureşti, şi a deştepta ura contra-le." 74
În anul1906 Ministerul de culte şi instruc~iune, cu ordinul nr. 2141, transmitea Consistoriului diecezei
Gherla "Conspectul căr1ilor şi mapelor româneşti, maghiare şi germane oprite în şcolile din Ungaria în perioada
1868-1905." Conspectul cuprindea 148 de titluri. 1) Almanalmlromânului pe anul1891; 7) Bolintineanu Dimitrie
- Viala lui Ştefan Vodă; 22) Gusti Dimitrie- Retorica; 115) Visarion Roman- Cmte de lectură românească pentm

70

71

72

7

J

71

Ihidum, fond Jlrotopopiatul greco-calolic Bislrila, dosar nr. lll2, passim.
Ihidem, fond Vicariatul Rodnei, pachet LXXIL dosar nr. 4!15, f. a.
Ihidem, pachet XCIV, dosar nr. G14, f. 44.
J/n'dem, padwl CI. dosar nr. G41l, f. 5:1: Jhidem, padwt LXXXVII. dosar nr. :i75, f. 21.
"HJaia scolastică", Blaj, an V, nr Gdin15/27 martie 1!177.
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şcoalele

române; 123) Vulcan Iosif- Poemele .\'aţiunei Române; 145) Urechia V.- Legende române.i:; Sunt doar
câteva din cele interzise.
Din cele de mai sus rezultă că învă~ământul avea şi o menire patriotică. Patriotismulna~ional maghiar,
sus~inut de oficialită~i, categorisea ca incitând la ură de rasă lucrări apropiate de sentimentele românilor.
Căr~ile şi manuale aprobate în şcolile confesionale urmează cursul politicii statului ungar. Ele trebuiau să
devină din ce în ce mai "patriotice." De asemenea ~imita învă~ătorului trebuia să nu lase loc de îndoieli în
privin!a aceasta. Patru învă!ători din Prnndu Bârgănlui, respectiv Onea Iacob, Dan Eliseu, Beşa Pavel şi Ilarion
Bozga, au fost suspenda!i pe timp nelimitat. Aceasta în conformitate cu hotărârea comisiei administrative a
comitatului Bistri!a-Năsăud, nr. 1846, din 16 decembrie 1893. Ei aderaseră la "Replica" lui Aurel C. Popovici.
Ilarion Bozga va retracta cele apărute în "Tribuna" în cursul cercetării disciplinare. Ceilal!i vor fi repuşi în
funqie doar la 14 octombrie 1894. Pedeapsa dată în urma cercetării disciplinare a fost amendă de cinci florini
şi retragerea salariului pe nouă luni cât fuseseră suspenda!i.n;
Păstrând aparen!ele constitu!ionale, autorită!ile guvernamentale şi comitatense vor lua măsuri în direqia
"ideii de stat maghiar." Astfel că, vor fi considerate primejdioase pentru stat societă!ile culturale, ştiin!ifice şi
învă!ătoreşti ale na!ionalită!ilor. În luna noiembrie 1885, ministrul de interne trimitea comitelui Banffy Desză
proiectul de statut al Cerclllui de lectură din Valea Bârgăului. cerându-i să facă observa!ii asupra acestuia.
Părerea reprezentantului guvernului în teritoriu a fost că asemenea organiza!ii culturale permiteau românilor
a se întâlni pentru a discuta alte probleme. Cerea interzicerea prin orice mijloace ale unor asemenea societă!i
deoarece întrunirile s-ar face "în vederea uneltirilor antipatriotice." Enumeră şi cinci motiva!ii constatând că
cercul de lectură vizat şi-a propus promovarea intereselor greco-catolice "mai bine zis româneşti." Deci lucru
blamabil! Însuşindu-şi părerea lui Banffy, ministrul de interne a dispus în ianuarie 1886 pretorului cercului
Iaad să dizolve de îndată reuniunea iar membri să fie amenda!i.n
Controlul guvernamental prin intermediul unor statute, care trebuiau supuse aprobării executivului, era o
practică uzuală şi verificată. În comitatul Bistri!a-Năsăud asemenea practici au influen~at negativ administrarea
fondmilor şcolare. De asemenea şi activitatea Reunillnii înFăţătorilor greco-catolici "Mariana." Statutele
societă!ii au fost aprobate cu ordinul ministerial nr. 1893 din 25 ianuarie 1876. Prima adunare generală a
avut loc la Năsăud în 2 iunie 1878, ocazie cu care s-au ales organele de conducere. Preşedinte executiv a
fost ales profesorul Maxim Pop, iar preşedinte onorific vicarul Grigore Moisil. Asocia!ia avea patru filiale;
Năsăud, Sângeorz-Băi, Bistri!a şi Monor. Pe linia măsurilor vexatorii luate de Banffy Desză, în calitate de
comisar guvernamental în problema fondurilor şcolare, probabil din dispozilia acestuia, activitatea Reuniunii
"Mariana" a fost grav perturbată în perioada 1889-1891. În baza deciziilor vicecomitelui, la 26 octombrie 1889,
protonotarul Ioan Panczel- omul de încredere al lui Banffy, a preluat la Bistri!a toate actele societă!ii. După
cereri şi interven!ii, precum şi elaborarea unui nou statut, se va permite reluarea activită!ii în aprilie 1891.
Noul statut prevedea controlul inspectorului regesc asupra activită!ilor desfăşurate. Protocoalele adunărilor
trebuiau supuse aprobării acestuia, inspectorul fiind obligat a participa personal sau printr-un reprezentant la
lucrările reuniunii. Noul inspector şcolar, Iuliu Cserncitoni, numit în ianuarie 1892, s-a dovedit a fi în această
privin!ă, totuşi, o personalitate plină de tact şi bună credin!ă. iH
Suspiciunile "patriotice'" ale autorită!ilor au crescut după înaintarea Memorandului românilor din
Transilvania către Tron. La 15 iunie 1892 adunarea generală a învă!ătorilor greco-catolici din comitatul Cojocna
(Cluj), care se !inea la Budatelec (Budeşti), a fost dizolvată la ordinul protopretorului cercului Urmeniş, Sandor
lmre. Participau învă!ători dar şi preo!i din împrejmimi precum Rusu Petru din Miceştii de Câmpie. Întrunirea
!imită în localul şcolii greco-catolice a fost întreruptă de către notar şi trei jandarmi. După ce participan!ii
se conformaseră plecând la casa parohială unde fusese pregătită o masă în onoarea lor, primarul, notarul,
subnotarul şi cei trei jandarmi i-au somat să părăsească localitatea în o oră-două în grupuri nu mai mari de doitrei inşi. nJ Un alt caz în care este implicat un învă!ător este cel al lui George Micu din Pin tic. Acesta participă la
sfin!irea bisericii din Milaş, în 20 septembrie 1894. La masa festivă de după eveniment, toastullui- "trăiască şi
75
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ANBNJond Vicariatul Rodnei, pachet CLXII, dosar nr. !l73, f. 13.
ANJIN, fond Administraţia fondurilor grănicereşli năsăudene, dosar nr. zn:J:J (111!1:!-HHlO), pasim.
JJocumente prilrind mişmrc)n nnţionnlă r1 romunilor din Tmnsilvnniu 1 llll/1-lli!JJ, Editura Viitorul Romiinesc, p. :171;
.,Tribuna" lll, nr. 20 din 2;i ianuarie (li februarie) 1881i.
Memorialul muniunci învăţătom~r:i w-cat ,)vL1./liAYfl"' 187U-1!!01, Năsăud, Hlll1, p. :18-41.
"Tribuna·· IX, nr. 121i din 5/17 iunie 18!12; J/Jir/em, nr. 12!1 elin !1/21 iunie 18!12.
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cei de după uşile temnilelor,'' referire la memorandiştii închişi, va fi considerat de protopretorul din Urmeniş,
care era de fală. încălcare a legii. Fapt încadrat juridic ca "delict de agitalie" pentru care va fi condamnat
definitiv la 2 luni închisoare în septembrie 1897 de către tribunalul Cluj.Ho
Ministerul de culte şi instruc~iune putea decide serbări na1ionale, cu diferite ocazii, care să fie bine
reprezentate în şcoli. Ocazie cu care cnrsmile erau oprite. O astfel de sărbătoare a fost aducerea în Ungaria
a rămăşi~elor pământeşti ale lui Francisc Rakoczi al II-lea. Ministrul a decis, la 16 octombrie 1906, "ca ziua
aducerii acasă a rămăşitelor pământene a lui Francisc Rakoczi al II-lea şi a sotilor săi să se facă sărbătoare
şi pentru şcoale; să se folosească pentru a face cunoscute meritele patriotice nepieritoare ale lui Rakoczi."
Scrupulos era ministrul şi în folosirea exclusivă a limbii maghiare în acte oficiale. La 28 octombrie 1890 se
atrăgea atentia Consistoriului episcopal Gherla că "preotii români purced ordinariu şi după plac." Ei foloseau
limba română în extrasele matriculare şi în denumirea localită1ilor chiar şi în corespondente oficiale. La 9
noiembrie 1906 se comunica episcopului Gherlei că "de la scaunul scolastic greco-catolic din Borgo-Tiha,
tinătoriu de jurisdiqia bisericească a Excelen1ei Tale a sosit la inspectorul şcolar regesc din comitatul Bistri1aNăsăud o scriptă oficioasă cu text românesc." Era contrar legii învătământului pentru că inspectorul era oficial
de stat. 111 Autorită~ile locale erau vigilente în a mmări respectarea de către şcoli a sărbătorilor nationale. La 26
august 1904, comitele suprem de Bistrita-Năsăud scria Consistoriului arhidiecezan din Sibiu despre cazul şcolii
confesionale ortodoxe din Prundu Bârgăului, care nu a arborat drapelul de ziua Sfântului Ştefan (20 august).
Obligativitatea arborării drapelului maghiar pe localmile şcolilor confesionale, la sărbătoarea de mai sus, a fost
decisă în timpul ministeriatului Banffy, în anul1898. Neglijen!a putea fi interpretată mult mai grav. 112
Ultima dar cea mai importantă lege, cel putin sub raportul impactului în rândul na!ionalitătilor din Ungaria,
cu referire la învă!ământ, a fost legea XXVII din anul 1907. Este numită legea Apponyi după initiatorul şi
sustinătorul ei. Se referă la şcolile confesionale şi la salarizarea învă1ătorilor. Articolele 2 şi 3 stabileau salariul
minimal în functie de clasificarea comunelor. Pentru cele din clasa I-a şi a II-a 1200 coroane, pentru cele din
clasa a III-a 1100 coroane şi 1000 coroane pentru cele din clasa a IV-a. Se stabilesc şi sporuri cincinale după
serviciul neîntrerupt. Învă1ătorul beneficia de o casă pentru găzduire din două camere pavate, dependin~ele
necesare şi grădină. În lipsa casei, învă~ătorul primea o sumă, func1ie de clasificarea comunelor, de la 200
coroane pentru comunele neclasificate la 600 de coroane pentru comunele din clasa I-a. Bistri!a era în clasa a
III-a, Beclean, Năsăud şi Rodna erau în clasa a IV-a, celelalte comune nu erau clasificate.Termenullimită de
conformare cu legea în ceea ce priveşte ridicarea salariului învă!ătorului era de 30 iunie 1910. Se păstrează
posibilitatea apelării la ajutorul de stat, prin comisia administrativă comitatensă. Aceasta trebuia să constate
dacă comunitatea nu putea asigura cuantumul prescris de lege, dacă credincioşii plăteau impozitul de 5% după
darea directă pentru şcoală, dacă învă!ătorul se conforma legii, mai ales în ceea ce priveşte predarea limbii
maghiare după manuale şi plan de învă1ământ aprobat de minister, fapt reglementat de art. 20. Învă1ământul
trebuia făcut în sens patriotic, pentru "a dezvolta şi întări în spiritul copiilor sim!ul alipirei către patria
maghiară," în fiecare şcoală trebuind să existe stema Ungariei iar în clase tablomi istorice cu referire la istoria
maghiară, etc.
Delict ele disciplinare confonn legii erau: dacă se neglija predarea limbii maghiare; dacă se foloseau manuale
oprite de guvern; dacă se urmăreau tendin!e contrare statului, îndreptate contra constitu~iei, caracterului
na1ional, integrită!ii teritoriale, etc. Scopul legii a fost desluşit chiar de contele Adalbe1t Apponyi în circulara
76000/1907 către ordinariatele episcopeşti. Acesta era "ca din toate şcoalele de pe teritoriul statului maghiar să
se eschidă (excludă) ori ce tendin1ă menită de a conturba unitatea na!iunei şi mai presus nutrirea conşlin1ii de
cetă!ean maghiar şi a sentimentului patriotic."n:J
Corpul învă!ătoresc confesional greco-catolic, majoritar în comitat, a salutat măsura ridicării salariilor
ca fiind una îndreptă!ită. La adunarea generală a societă!ii învă!ătoreşti "Mariana" din toamna anului 1907
!inută la Ilva-Mare, la punctul 10 din program, s-a discutat "chestiunea atât de de actuală şi vitală pentru
învă!ătorime, chestia înbună!ă!irii salariilor învă!ătoreşti, la care iau cuvântul o mul!ime de membri." Cererea

"" Nou condamnat polilir., în "Tribuna'' XIV, nr. l!HI din 7/l!l septembrie lll!l7; La tumnijă, Ibidum, XV, nr. 52 din 7/l!l
martie lll!l8.
1
"
ANBN, fond Vicariatul Rodnei. dosar nr. !17:~. f. 32, :J4, 40; I/Jidc~m. dosar nr, n:n/lii!JO, f. 50.
"" Ihidem, fond Protopopiatul ortodox român Bistrita. dosar nr. !l4B, r. 32.
u:~ Vezi "Legea Appponyi'' la, ANBN, fond Vicarialul Rodnei, pachet CLXrv, dosar nr. !l!ll, L 21-27.
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unanimă şi considerată motivată, ca fiind în spiritul \Temii şi bazându-se pe "morală, echitate şi dreptate·· a fost
ca "o deputa~iune de învă~ători, sub conducerea Rvds. dn. vicariu să prezinte memorand episcopului de Gherla,
de la care să se oblină -în interesul chiar al şcoalelor confesionale -aplicarea cât mai urgentă a dispozi1iilor
art. de lege 27 din 1907."114
La începutul secolului XX comunită1ile locale au făcut mari eforturi financiare pentru construirea de
biserici şi şcoli. Lucru posibil şi datorită unei relative prosperită1i, dar în principal datorită vredniciei unor
preoli şi învă~ători. La 9 septembrie 1906 a fost sfinlită şcoala nou construită în Susenii Bârgăului, "un edificiu
foarte frumos, care şi în oraşe mai mari încă ar putea lua loc făcând fală numelui românesc." Meritul le revine
enoriaşilor şi preotului ortodox Eliseu Dan.H" Fa~ă de anii 80 ai secolului XIX, progresul sub acest aspect este
evident în multe localită~i ortodoxe sau greco-catolice. Construirea de numeroase şcoli moderne se va face
şi sub ameninlarea posibilită~ii desfiin1ării şcolilor confesionale, de care uzitau antoritălile administrative.
Totuşi, susţinerea doar de către locuitori a învă~ământnlui, ca o măsură de proteqie na1ională, fără a apela
la ajutorul de stat, era o întreprindere dificilă şi costisitoare. Conştiin1a că învălământul confesional avea şi
o misiune legată de devenirea na~ională a putut mobiliza resurse, care în alte condi1iuni probabil ar fi fost
alocate în alte domenii. Adunările învă~ătoreşti prilejuiesc momente de sărbătoare sinceră. În mediu rmal ele
au o aură de mister plină de religiozitate. La 11 iunie 1900, a doua zi de Rusalii s-a linnt la Parva adunarea
învălătorilor din filiala Năsănd a reuniunii "Mariana." După serviciul divin, relatează un participant, "am
mers la şcoală în corpore, în frunte cu octogenarul preot, în mijlocul poporului înşirat pe amândonă laturile
drumului şi în sunetul alor trei salve de puşti trase la comandă de către 25 flăcăi din sat, tot atâ1ia fii de
grănileri, voinici de munte, comanda~i de poporanul Victor Rusu, cu medalie în piept, fost sergent în armată."
O atmosferă asemănătoare a fost şi la adunarea generală a reuniunii învălătoreşti greco-catolice "Mariana,"
din 21-22 octombrie 1inută la Rodna. Cei peste 100 de învălători, în frunte cu muzica pompierilor, în ordine
exemplară, trecând prin pia~ă "publicul enorm ne aclama, asemenea de prin fereştrile edificiilor." 11 G
Şcolile confesionale româneşti se găseau între principiile afirmate de liberalismul maghiar, care se compara
deseori cu cel englez, şi himera statului na~ional maghiar, direqie în care se acliona nemijlocit. Legea Apponyi
apare într-o perioadă în care pasiunile nalionaliste şi independiste conduceau societatea ungară. Criza politică
prelungită de la începutul secolului este o reflectare a acestor tendinle. Prevederile legii au fost considerate
perfide de către conducătorii românilor. Ridicarea salariului învă~ătorilor, ca o măsură spre un învă1ământ mai
performant, ascundea tendin~a de a lovi în şcolile confesionale. Acestea alături de biserică eran considerate
obstacole în calea maghiarizării. În fapt legile anterioare, dar şi măsurile autorită~ilor centrale sau locale erau
convergente: limitarea şcolilor confesionale şi a influenlei acestora. Lucru posibil prin sprijinirea şcolilor
comunale şi mai ales a celor de stat.

C. Şcoli comunale şi de stat.
Şcolile

comunale şi de stat au fost organizate conform dispozi1iilor legii instruqiunii din 1868. Acolo
unde nu existau şcoli confesionale sau acestea nu respectau dispoziliile legii, comunitatea era obligată să
înfiinleze şi să sus1ină material asemenea institu1ii pentru învă1ământul popular. Localitatea indiferent de
confesiunea locuitorilor era obligată să construiască un edificiu, dacă nu exista, să-1 doteze cu cele necesare
şi să asigme căr·li si rechizite pentru copiii săr·aci. Contribu~ia bănească era tot de 5%, raportată la impozitul
datorat. Şcolile comunale erau sub conducerea unui comitet şcolar care era răspunzător în fa~a autoritălilor
comunale şi comitatense. Din anul1876 s-a prevăzut numirea de catre administra~ia de stat a comitatatului a
unor curatori care inlocuiau comitetul şcolar. Şcolile de stat în învă~ământul primar puteau fi înfiinlate acolo
unde ministerul de resort considera oportun, Unând cont şi de propunerile antorită1ilor locale. Suslinerea
materială era asigurată din bugetul statului, limba de predare fiind maghiara. 117
Şcolile comunale, în comitatul Bistrila-Năsăud, s-au înfiinlat începând cu anul1885. Atunci s-au constituit
asemenea şcoli în localitălile: Ilva Mare, Maieru, Măgura Ilvei, Salva şi Telciu. Este anul când în calitate de
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comisar ministerial comit ele suprem Desz6 Banffy purcede la inspectarea şcolilor confesionale. Şcolile comunale
se înfiin~ează sub motinll real sau presupus al nesatisfacerii cerin~elor legale de către şcolile confesionale. La
Buduş motivul desfiin~ării şcolii ortodoxe a fost lipsa unui edificiu corespunzător. Am mai arătat cum s-a
încercat fondarea unei asemenea şcoli la Nepos în anul1887. De asemenea situa~ia din Măgura Ilvei. La fel s-a
întâmplat şi la Ilva Mare. Impozitul de 5% colectat de la locuitori, la presiunea autorită~ilor, s-a păstrat pentru
nou înfiin~atele şcoli. Astfel, şcolile confesionale rămâneau nefinan~ate. Evident, comisia administrativă şi
autorită~ile cercuale puteau dispune colectarea a încă unui procent de 5% pentru şcolile confesionale, dar acest
lucru era aproape imposibil. Pe de altă parte autorită~ile comilatense, la ordinul lui Banffy, au interzis votarea
unor ajutoare băneşti din fondurile comunale, către şcolile româneşti sau pentru construirea unor biserici. În
toamna anului 1886, comitetul municipal al comitatului Bistri~a-Năsăud a invalidat ajutorul de 500 florini
pe care comuna Ilva Mare îl acorda şcolii confesionale greco-catolice. Doar autoritatea morală a bisericii şi
existen1a fondurilor şcolare au făcut ca şcolile confesionale să nu întâmpine greutăli materiale insurmontabile.
Pentru locuitori, şcolile comunale erau o povară în plus. Delega~ii români în comitetul municipal au cerut
vehement desfiin~area acestora, arătând că ele erau practic nefrecventate, în schimb se alocau sume importante
în beneficiul lor. În adunarea generală de primăvară a comitetului municipal Bistri1a-Năsăud din anul 1894,
discutându-se raportul comisiei administrative şi a inspectomlui şcolar regesc pe anul 1893, memorandistul
Gavril Tripon a propus:
1. sistarea şcolilor de stat, "considerând cum că energia poten~iată dezvoltată din partea comisiei
administrative precum şi a inpectorului scolaslic în în~elesul înfloririi for~ate a şcoalelor de stat cu scop de a
maghiariza for1at locuitorii români şi saşi din comitat... contnrbă buna în~elegere între naponalită~i şi maghiari"
cauzează pierderi materiale şi atacă interesele bisericilor na1ionale.
2. desfiin1area şcolilor comunale din "Borgo-Tiha, Maier, Ilva Mare, Salva, Telciu şi Măgura care se sus~in
paralel cu şcoalele confesionale ... " "Statul să se cnt1e de a plăti puteri didactice fără nici un folos, însă cum ar
dori raportul comisiunei administrative."
3. sistarea măsurilor luate de comisia administrativă fa~ă de unii învă~ători confesionali "prin care
diplomele acelora le-an declarat nimicite."
4. "Cu privire la dorinla aceea a comisiunei administrative ca pe lângă fiecare şcoală poporală de stat pre
încetul să se înfiin~eze şi azile de copii," aceasta nu exprima o necesitate, îngreuna situa1ia poporului, fiind în
fapt "exprimarea maghiarizării cu scop for~at." Cere să nu fie aprobată.
Propunerile lui Gavril Tripon au fost preluate de o comisie de cinci membri, desemnată de reprezentanta
municipală. Aceasta elaborează un proiect de condus în sensul celor exprimate de delegatul român, care este
adoptat de comitetul municipal la 12 aprilie. Hotărârea mnnicipalită1ii este recuzată de reprezentan1i ai comisiei
administrative. Ordinul ministrnlni de interne nr. 56556, din 11 iulie 1894, anulează decizia congrega~iei
comitatense, pentru că "vatămă interesele statului şi este în coliziune cu legea." Municipiul conform legii din
1886 putea dezbate afaceri de interes public, dar determinati unile reprezentan1ei municipale se opuneaulegilor
XXXVIII din anul1868 şi XVIII din 1879, iar hotărârea adunălii municipale "dovedeşte nepatriotismul cel mai
rece." Ordinul ministrului este luat "spre şciintă," dar, asupra învinuirii de nepatriotism, comisia permanentă
decide să se protesteze, fiind însărcinat cu elaborarea unui proiect de conchis Demetriu Ciuta. Proiectul acestuia
reia problematica arătând că "şcoalele elementare sus1inute de stat numai atunci vor corespunde menirei lor,
dacă limba de propunere în acelea va fi limba maternă a majorită~ii copiilor de şcoală din acea comună."
Citează din prevederile legilor care reglementau învă~ământul şi face referire la şcolile comunale din comitat
care "sunt prea îngreunătoare pentrn comune şi sunt şi nenecesare." Cea din Tiha Bârgăului "de ani de zile e
necercetată de nici un copil şi totuşi s-au spesat 7000 florini din acea comună." 118
Şcoli comunale au luat fiinlă şi în alte localită~i: Monor, Coşna, Hordou, Găureni, Romuli, Buduş, Bungard,
Corvineşti, Prislop, Rusu de Sus, Dumitri~a. Chiraleş, Milaş, Ciceu-Mihăeşti şi Delureni. De fapt, multe erau
localilă1i cu posibilită~i materiale restrânse, neaflândn-se în comitatnl Bistrita-Năsăud. La Milaş, decizia de
înfin~are a unei şcoli comunale, a fost impusă de primpretorul din cercul Urmeniş, în anul1902, într-o adunare
comunală. S-a profitat de absenta unor membri români şi de lipsa de combativitate a celor prezenli. Acolo unde
s-au păstrat şcolile confesionale, şcolile comunale eran pulin frecventate. "Şcolile comunale se frecventează
de câte 2-6 copii, pentru a cărora îm1 ă~are trage învă1ătorul câte 400-500 florini şi quartiru liber, bani arunca~i
"" ANBN, fond Prefeclura Judetului Năsăud, Regislru Hl/18fl4.

r. 2-4, 100-107.
273

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

pe comune spre a le sărăci însă nu spre a le folosi." 11 !1 De regulă exista un singur invă~ător. Pentru a se atinge
un efectiv de 30 şcolari eran înscrişi din oficiu copiii care nu erau români. fii notabilitălilor şi a celor angajali
in unită~i economice şi servicii. copii cu stare materială precară şi care nu frecventau şcoli confesionale.
Şcolile comunale erau pe ultimul loc in privinla rezultatelor la invă1ătură, dar şi al dotărilor materiale, lucru
recunoscut de oficialitălL În anul1898 de la ministerul de culte şi instruc~iune s-a cerut comunelor din comitat,
în care funclionau şcoli comunale. să recurgă la un împrumut pentru cumpărarea edificiilor inchiriate, în care
funqionau asemenea şcoli, şi pentru aducerea lor la standardele legale. Promisiunea ministrului era că statul
va plăti la timp creditul şi dobânzile aferente. Cererea şi promisiunea guvernamentală nu au fost aceptate de
localitălL Contractarea unui împrumut de 90000 de florini. pentru scopul acesta, a fost însă votată în principiu
de comitetul municipal comitatens în şedinla din 31 octombrie 1898. Comitele a profitat de demoralizarea
care domnea in rândul românilor, din rândul cărora au lipsit numeroşi delega1L Cu toată solidaritatea românasăsească a celor prezenli, doar 42 delega~i au votat contra, în timp ce propunerea a trecut cu 46 voturi, date
de fnnc~ionari şi delegali fideli guvernului.!l 0 După anul 1900 o parte din părinli rennnlă la dubla impunere,
optând pentru şcolile comunale. Ca urmare creşte numărul elevilor în şcoli comunale precum: Maieru, Salva,
Telciu şi Buduş. În condi1iile adoptării legii Apponyi, postul al doilea de invă1ător s-a completat cu învălători
unguri în comunele: Buduş, Hordou, Corvineşti şi Bungard.!11 Treptat, mare parte din şcolile comunale vor fi
transformate în şcoli de stat.
Şcolile de stat, în spatiul actualului judel Bistrila-Năsăud, au fost înfiin1ate in zone cu popnla1ie maghiară
mai numeroasă. Ele vor înlocui într-o primă etapă şcolile confesionale maghiare. Mai apoi şcoli de stat vor fi
organizate in locul şcolilor comunale româneşti. În localită1i cu popula1ie românească mai pu1ină s-a încercat
descurajarea şcolilor confesionale. La 28 noiembrie 1884 în prezen1a protopopului ortodox al Bistri1ei, Simion
Monda, ca inspector şcolar, locuitorii români din Şieu-Sfântu arată că "au fost şi sunt sili1i:
1. a plăti 5% la şcoala de stat înfiinlândă în această comună.
2. a aduce lemne şi a împlini alte greutăli la amintita şcoală." Ei ar fi declarat aulorită1ilor politice că vor
să-şi sus~ină şcoala confesională. Mai afirmă încă o dală acest lucru şi anexează un tabel cu 31 familii
care doreau aceasta. !JZ
În majoritatea localitălilor în care an apărut şcoli de stat sau construit edificii moderne necesare unui
performant. Prima şcoală de stat din actualul jude1 a luat fiinlă în anul 1870 la Beclean, fief al
familiei nobiliare Bethlen, mai apoi reşedinlă cercnală în comitatul Solnoc-Dăbâca. A urmat transformarea
şcolii reformate din Nimigea în şcoală de stat in anul 1875, pentru ca in anul 1876 să fie înfiinlată şcoală de
stat la Rodna, în localul şcolii confesionale greco-catolice. Şcoli de stat s-au mai constituit în: Reteag, Urin,
Coldău, Şintereag, Şieu-Sfîntu, Fântânila, Nuşeni, Chiochiş, Matei, Teaca, Bistrila, Năsăud, Ilişua, etc. Se poate
constata că majoritatea localită~ilor de mai sus nu se aflau atunci în comitatul Bislrila-Năsăud. Un eveniment
în onoarea căruia au luat fiinlă în Ungaria 400 şcoli de stat, dintre care 265 în comitate locuite de români, a
fost sărbătoarea Milleniului. În comilatul Cluj 33, în Solnoc-Dăbâca 27, iar în Bistrila-Năsăud două!n 3 Probabil
parte din şcolile enumerate mai sus au fost înfiinlate în tumultul patriotic din perioada anterioară anului 1896.
Alte 1000 şcoli de stat erau în planurile erau în planurile lui Desz6 Banffy, ajuns între timp prim-ministru.
"Până în anul 1910 s-au înfiinlat în cuprinsul actualului judel Bistrila-Năsănd 60 de şcoli elementare
de stat în tot atâtea localităli, care aveau 97 învălători la infiinlare şi 134 în 1910." "Din cei 4459 elevi la
infiin1area şcolilor numai 2221 erau maghiari, adică jumătate, ceilalli fiind 638 evrei, 309 alte nalionalităli şi
1391 români." În anul1910 din cei 6107 elevi din şcolile de stat compozilia etnică era următoarea: 2859 unguri
şi 1845 români. Evreii reprezentau un procent de 16%, iar allii 7%. Elevii maghiari erau mai numeroşi în zona
Becleannlui, pentru ca în arealul năsăudean românii să de1ină majoritatea şi în şcolile de stat. În acel spaliu
au luat fiinlă şcoli de stat în anii 1909-1910 în: :\1aieru, Salva, Prislop, Hordon, Găureni, etc. Şcoala comunală
din Prislop (Liviu Rebreanu) avea în anul transformării în şcoală de stat câte un elev ungur şi evreu, opt 1igani
învă~ământ
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şi 60 elevi români. cea din Salva 170 elevi români şi doar 12 de alte na~ionalită~i. iar cea din Maieru 60 de
elevi români şi 17 de alte na~ionalită~i. 94 În Maieru şi Salva şcolile confesionale greco-catolice şi-an continuat
existen~a.

Într-o localitate cu popnla~ie şcolară numeroasă cum era Telcin, rela1iile dintre învă~ătorii de la şcoala
cei de la şcoala de stat în anul 1905 eran armonioase. Preotul-director al şcolii
confesionale raporta vicarului Ciril Deac, la 11 octombrie 1905, că în comună era obiceiul de a împă.rli în bună
întelegere elevii, între învălătorii confesionali şi învă1ătorii de la şcoala de stat, mai înainte şcoală comunală.
Se practica de 20 de ani, pentrn că şcoala confesională avea doar doi învălători şi nu putea instrui to1i copiii
de confesiune greco-catolică. Prin înscrierea liberă la diferite şcoli cea mai ma1·e parte a părinlilor an neglijat
înscrierea copiilor, prelegerile neputând începe, la nici o şcoală, în timpul legal. Senatele şcolare au decis să
împartă copiii în bună înlelegere, deci solicita vicarulni să nu primească eventualele plângeri.m;
În fala pericolului ce amenin1a şcolile confesionale care nu aveau localuri corespunzătoare, şi care erau în
pericol de a fi desfiin~ate, o serie de comnnită1i reuşesc să mobilizeze energiile locale şi să depăşească pericole
iminente. Locuitorii satului Pintic construiesc în anul1896 un local modern pentru şcoala confesională grecocatolică cu toată opozi1ia autoritălilor cercuale din Teaca, comitatnl Cluj. Cei care s-au remarcat în această
intreprindere an fost preotul Teodor Domşia şi învătătorul George Micn- atunci în proces, sprijini li de primarul
Arcălean Mihăilă. Deputatul Dozsa Endre, fost protojude, a afirmat în Dietă că la Pintic s-a pierdut nădejdea
unei şcoli de stat în urma ridicării şcolii confesionale. Chiar ministrul de culte şi instruqiune ar fi dat o
rezolu1ie în sensul că "poporenii comunei Pinticul săsesc sunt scutili de a contribui la edificarea eventual
sns1inerea vreunei şcoli de stat."m;
Şcoli de un înalt nivel, confesionale evanghelic-lutherane, eran sus1inute de comunitatea germană. Afară
de cele din Bistri~a, aveau 23 de şcoli în fostul district altele la Teaca şi împrejurimi. La şcolile bistri1ene care
nu aveau caracter confesional greco-catolic, în annl1903 erau înscrişi 362 elevi de confesiune greco-catolică.
La gimnaziul superior evanghelic-lutheran erau înscrişi 41 de copii români, la şcoala elementară romanacatolică 53, la şcoala elementară de stat 82, la şcoala elementară civilă de băie1i 54, la cea de fete 21, etc. 97
La sfârşitul perioadei anstro-ungare, în anul şcolar 1917/1918, în comitatul Bistri1a-Năsăud erau înscrişi în
toate şcolile primare, la ciclul elementar 6-12 ani, 10300 elevi. Dintre aceştia 6297 erau români, 2642 saşi, 719
maghiari, 599 evrei şi 43 de altă na1ionalitate. În comitat existau 49 de şcoli populare confesionale greco-catolice,
14 mtodoxe şi şase comunale româneşti. Cu limba de predare maghiară 25 de şcoli, din care una confesională
romana-catolică şi 24 de stat. Comunitatea germană avea 32 de şcoli primare evanghelic-lutherane. În ceea ce
priveşte personalul didactic, dintr-un total de 232 învă1ători, 109 erau români, 64 maghiari şi 59 saşi. În acelaşi
an şcolar eran obliga!i să urmeze şcoala nn total de 18566 copii (6-15 ani), români 13693, neromâni 4873. Nu
au fost înscrişi (6-15 ani) 6238 copii, români 5506 iar 732 neromâni. Anul şcolar 1918/1919 a fost aproape în
totalitate compromis. !In
confesională greco-catolică şi

D. Şcolile confesionale în timpul primului război mondial.
În timpul primului război mondial majoritatea învă~ătorilor au fost mobilizali. Până la 21 ianuarie 1915
de la cele 18 şcoli confesionale greco-catolice din protopopiatnl Bistri1ei, la nouă învă1ători erau concentra li pe
front. Şcolile din Arcalia, Bârla, Bistri~a (1 învă1ător), Friş, Chiraleş, Şirioara, Ruştior, Şoimuş şi Sără1el eran în
această situa1ie. În 12 şcoli învă1ământul stagna, în opt din cauza ducerii învălătorului la război, în alte patru
din lipsa ajutorului de stat: Şomfalăn (Sărata), Măgheruş, Ne1 şi Feleac. La şcoala din Cristnrul Becleanului
s-a decis abolvirea de la şcolarizare a elevilor din casele a IV-a şi a V-a, precum şi a celor de la cursul de
repetilie. Frecvenla era cât se poate de neregulală, rapoartele înaintate trebuind a fi privite cu pruden~ă. Situalia
statistică pentru şcolile confesionale greco-catolice din protopopiatnl Bistrilei raportată în anul1916, cu toate
inadverten~ele ce pot fi constatate, este aproximativ următoarea: Total copii obliga li, (6-12) ani- 770, din care
Leonora Feşlilă, op. cit., p. 51-5:1, G:J.
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ar fi frecventat 420, deci un procent de 38,33%. La cursul de repeti~ie doar trei şcoli raportează prezen1a a
câtorva elevi. Amenin!a1i de spectrul foametei. copiii mai răsărW dar şi cei mici erau folosi~i în gospodărie sau
la muncile câmpului în locul ta1ilor pleca~i la război. Acolo unde învă1ătorul era pe front misiunea de dascăli-a
revenit preotului. în urma deciziei ministrului de culte şi instruqiune. Numai că mul~i erau bătrâni şi bolnavi.
La 16 octombrie 1915, preotul din Arcalia arăta că a amânat începerea cursurilor până la 1 noiembrie "fiindcă
mamele şi tutorii lor au neapărată lipsă de ei la culesul cucuruznlui, precum şi la arătura şi semănătura de
toamnă." Pe de altă parte cheile şcolii erau din 12 martie la so~ia îmă~ătorului care a refuzat să le predea, de
aceea a făcut raport chiar şi inspectorului regesc de şcoală!~;o
În Protopresbiteratul ortodox Bistri1a, la sfârşitul anului şcolar 1914/1915, silua1ia şcolară era asemănătoare.
Protopresbiterul Grigore Pletosu raporta Consistoriului arhidiecezan din Sibiu că ,.o parte din învă~ători
au fost şi au rămas mobiliza~i chiar de la începutul războiului. Şi anume de la şapte comune şi de la şapte
şcoale sunt şi astăzi mobiliza~i şi în serviciu militar opt învă~ători." În Braşfalăul de Jos şi Braşfalăul de Sus
"învătământul în anul acesta nu s-a 1inut." În ceea ce priveşte frecventa, datele statistice raportate arată că din
cei 2321 copii obligati la cursul de zi, 6-12 ani, 1154 urmaseră şcoli ortodoxe, alli 324 şcoli elementare străine.
Cursul repetitional, 12-15 ani, fusese urmat de 118 elevi la şcolile populare ortodoxe, aW 42 elevi urmând
şcoli medii, dintr-un număr total de 866 elevi obligati. 100 Astfel că, afirma în anul 1926 revizorul şcolar Ioan
Pavel, ,.mergea la şcoală, unde aceasta funqiona cine voia şi cine putea." După intrarea României în război din
putinii învătători rămaşi câtiva an fost interna li "pentru a nu periclita prin prezenta lor la sate existen1a statului
milenar maghiar." 101
Situatia şcolilor confesionale s-a agravat treptat în cursul războiului, mai ales după ce România a declarat
război Austro-Ungariei. Decizia nr.13619 din 2 august 1917, a ministrului Albert Apponyi, trimisă mitropolitului
ortodox Vasile Mangra, argumentează necesitatea de a transforma în şcoli de stat şcolile confesionale din
comita tele mărginaşe. Aceasta ,.pentru a crea patriei o puternică grani1ă culturală şi pentru întruparea căreia în
primul rând mi se ofer acele comune, din care învă!ătorul confesional sau comunal de bunăvoie s-a îndepărtat
cu duşmanul, sau a căror învătători confesionali sau comunali stau sub cercetare penală. În aceste parohii
trebuie să presupun o astfel de zguduire a spiritului patriotic, care nu se poate îndrepta prin schimbarea de
persoane, ci numai prin înfiinlarea şcoalelor de stat." Granila culturală va cuprinde şi alte localităF ea neavând
un caracter punitiv ci urmărind doar ,.siguran1a patriei."wz Consisloriul arhidiecezan, ca senat şcolar, în şedin~a
din 27 iulie 1917, constată că legile şcolare nu pot fi modificate prin dispozitii ministeriale, considerând că
,.avem datorin~a sfântă să ne apărăm şcoalele confesionale" prin mijloace legale, aşteptând în acest sens avizul
Consistoriului Metropolitan. 10 :1
Situa!ia era incertă atât pentru Vicariatul Rodnei şi Protopopiatul greco-catolic Bistrita cât şi pentru
Protopresbiteratul ortodox Bistrita. Răspunzând unei scrisori a prolopresbiterului Bistri!ei. Grigore Pletosu,
la 22 februarie 1918 în urma şedintei Consistoriului arhidiecezan, Octavian Costea - secretar consistorial
scria acestuia: "În corespondenta urmată cu guvernul şi organele sale în chestiunea statificării învă!ământului
primar din comitatele mărginaşe, niciodată nu s-a făcut amintire de statificarea şcoalelor confesionale din
comitatul Bistrita-Năsăud." De aceea nu a fost încunoştintat despre măsurile luate şi stadiul chestiunii. Dar
pentru că măsurile guvernului se extindeau şi asupra comitatului Bistri~a-Năsănd i se trimite în copie autentică
circulara 775/918 a Consistoriului Metropolitan. Circulara făcea referire la şedinta din 9/22 noiembrie 1917 a
Consistoriului arhidiecezan, când s-a adoptat un condus care a fost publicat în nr. 102/917 al "Telegrafului
Român," publica1ie oficială a mitropoliei. Dar Consistoriul Metropolitan la 25 ianuarie 1918 revizuind problema
a declarat: "condusul Consistoriului arhidiecezan nu e definitiv, deci nu se poate executa, până când nu se
pronuntă în cauză Sinodul arhidiecezan conform art. 129 din Statutul organic." Situatia aceasta ar fi fost
comunicată şi ministrului de culte şi instructiune. 104
ANBN, fond J>rotopopiatul greco-catolic Bistriţa, dosar nr. :i4:VH115, passim.
Ibidem, fond Protopopiatul ortodox romfm Bistriţa, dosar nr. 1112/1!115, f. GB-72.
101
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În luna aprilie 1918, comisia administrativă comitatensă Bistrila-Năsăud. aduce la cunoştinlă ordinul
ministerial nr. 50465/1918 prin care se sistează ori ce fel de ajutor pentru şcolile confesionale româneşti din
comitat. Ordinul este comunicat Consistoriului arhidiecezan la 15 aprilie 1918 de către Grigore Pletosu. În
şedinla acestuia din 4/17 mai se constată că "ministrul de culte şi instruqiune publică cu 30 iunie a.c. a
suprimat întreg ajutorul de stat de la toli învălătorii confesionali, respectiv de la toate comunele bisericeşti
sus1inătoare de şcoli bisericeşti în plănuita separare culturală." Dar rămânând în vigoare legea XXX\'III- a
învălământului - din anul 1868, "dreptul comunitălilor de a-şi susline şcolile din mijloace propri rămâne
nealterat." De aceea se cere comunelor ortodoxe ca până la 20 mai să răspundă unui chestionar: dacă fără ajutor
de stat sunt în stare să sus1ină şcolile confesionale, dacă nu ce vor face cu edificiile şcolare, etc. 10 "
Cu tot calmul aparent al oficialilor din episcopia Gherla, neliniştea şi înfrigurarea au cuprins şi
Protopopiatul greco-catolic Bistrila. Dispozilia consistorială, nr. 1969/1918 din 29 mai, trimisă protopopiatului,
arată că "îndrumările cu privire la limba ce a fi a se lua în cauza şcolilor din comitatul Bistrila-Năsăud, le
vom comunica cât mai cmând, iară până atunci va fi a se lua linută pasivă. Învălătorii din partea lor se pot
insinua pentru a trece la şcolile de stat." 1 m; La începutul lunii iunie 1918, directorii-preoli ai şcolilor grecocatolice răspund unui chestioanar cu privire la situalia şcolilor pe care le conduc: dacă au avut ajutor de stat
-în ce cuantum, dacă şcoala a fost exceplionată ca imobil sau cu privire la spiritul patriotic, dacă se va putea
susline şcoala în lipsa ajutorului de stat, etc. Numeroşi preoF din Protopopiatul greco-catolic Bistrila transmit
protopopului Dionisiu Vaida, că nu vor putea asigma salariul învălătorului prescris de lege. În localitatea Sebiş,
la 3 iunie 1918, adunarea generală a comunitălii bisericeşti "cu dmere nemărginită constată că e în neputinlă
de a da tot ce a dat statul." Situalia era grea satul fiind într-o zonă montană, economia de vite era în dificultate.
Nu se va putea contribui mai mult ca până atunci la suslinerea şcolii. Concluzii asemănătoare sunt consemnate
şi în rapoartele preo1ilor din Friş, Bileag, Şoimuş şi Herina. La Ardan la 5 iunie "poporul credincios" a decis
"suslinerea şcoalei cu caracter confesional din propriile puteri." Totuşi se ridică problema dacă nu s-ar putea
reduce învălământulla o singură "putere didactică." 107
Preotul greco-catolic din Ruştior, Ioan Bârsan, scria protopopului la 3 iunie 1918 că, poporul "în răstimp
de un sfert de veac în trei rânduri a reedificat şcoala, când organele administrative ne ameninlau cu închiderea
şcolii din cutare, ori cutare motiv, uneori bagatele ca d.e. în 1910 ni s-a dificultat că nu e destul jatsz6 ter
(loc de joacă) pentru şcolari şi că şcoala e prea lângă stradă şi se contnrbă învă1ământul, deci am trebuit
pentru a scăpa odată de atâtea şicane, să edificăm un nou edificiu din material solid de piatră şi cărămidă,
care ne-a costat 25000 coroane, afară de materialul ce 1-au prestat credincioşii: cărămida, piatra şi nisipul."
O comunitate de circa 450 suflete dintr-un linut muntos, neproductiv, cum era satul pe care îl păstorea,
mai ales în conjunctura aceea nu va putea asigura salariul ce legea 1-ar pretinde. Aduce la cunostintă că
"inspectorele regesc a citat la sine pe toli învălătorii din jurul nostru şi i-a îndrumat ca fiecare învălător să-şi
sustearnă până la 1 iunie a.c. suplica de cerere a staliunii sale ca învălător de stat, apoi au căpătat îndrumări
verbale să pacteze cu senatele şcolare respective să le capaciteze şi să cedeze în arendă edificiile şcolare;
unde senatul nu s-ar învoi la aceasta a însărcinat pe învălător ca el să caute vreo casă privată care să servească
de şcoală." 1011
Declaraliile comitetelor parohiale ortodoxe din "zona culturală" au fost înaintate de Grigore Pletosu la
25 mai 1918 Consistorului arhidiecezan. Men1ionează că în Şimotelnic şi Bârla, mai înainte contacta1i de
oficialităli, locuitorii ar fi declarat că nu pot sus line şcolile conform cerinlelor de plată ale legii, şi sunt dispuşi
să dea cu chirie clădirile şcolare noilor şcoli de stat. Localitălile ortodoxe bârgăuane s-au declarat în corpore
pentru suslinerea şi pe mai departe a şcolilor confesionale. În Bistrila Bârgăului decizia comitetului parohial a
fost să suslină doar şcoala din sat fără ajutor. Pentru cea din pustă unde mai exista şi o şcoală de stat resursele
materiale erau insuficiente.HJ!J
Între a fi şi a nu fi, aceastea erau opliunile dureroase pentru credincioşii români din comitat. Pentru
că suslinerea pe mai departe a şcolilor confesionale însemna a fi cineva sau ceva în plan nalional. De aceea
tensiunile din vara anului 1918 când, o serie de comunităli inilial constată că nu vor putea sus line şcoala, apoi
10
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revin şi declară că vor asigura salariul invă~ătornlui conform legii şi vor suspne şcoala pe mai departe. Este
cazul locuitorilor din Şimotelnic şi Caila.
"În urma situaFei ce s-au creat învă~ătorilor noştri actuali în fnnc~iune la şcoalele noastre confesionale,
prin faptul că ei cerând au fost primi1i ca să treacă în legământul statului," dispozi~ia consislorială nr. 5878
din 12 iulie, trimisă preo~ilor ortodocşi, prin protopresbiteratul Bistrilei, solicita sinoadelor parohiale să se
promm1e. Învătătorii confesionali vor trebui ca în termen precis să declare dacă rămân în serviciul bisericii sau
nu. Până la 10/23 august 1918 erau obliga1i a face acest lucru în fala a doi martori, dacă nu vor fi considerali
demisiona1i. 110 La Sibiu în şedinla Consistorului arhidiecezan, ca senat şcolar, din 6 septembrie 1918, s-au
aprobat hotărârile sinoadelor parohiale care au decis ca prin mijloace proprii să-şi sus~ină şcolile confesionale.
În acelaşi timp au fost considerali demisiona1i G învă1ători din şcolile ortodoxe bistrilene care acceptaseră să
profeseze în şcolile de stat. 111
În ceea ce priveşte şcolile confesionale greco-catolice din Vicariatul Rodnei, situa1ia lor materială era mai
bună datorită existen1ei fondurilor şcolare. În perioada anterioară pupne dintre ele au apelat la ajutorul de stat.
Măsura luată de guvernul maghiar de retragere a acestuia, în cazul multora, era irelevantă. Totuşi o serie de
învă1ători confesionali au hotărât să devină învă~ători de stat, punând în situapi critice şcolile confesionale.
În localitatea Mocod ambii învă1ători au făcut acest lucru. La 17 octombrie 1918, senatul şcolar raporta că
se va organiza concurs pentru un post de învă1ător la şcoala confesională, care va fi sus1inută în continuare.
Episcopia Gherlei era la 26 august 1918 în necunoştin1ă de cauză, vicarul general episcopesc Ioan Gem·giu
scriindu-i lui Alexandru Hali1ă vicarul Rodnei că "preste tot n-am primit până azi de nicăieri rapmt că anume
cari învălători din vicariat au trecut la stat." 11 ~
Măsmile autorită1ilor de limitare a influen1ei şcolilor româneşti din comitat s-au extins şi asupra liceului
din Năsăud. În şedin1a comisiei administratoare a fondurilor şcolare din 29 martie 1918 s-a prezentat scrisoarea
comitelui suprem m. 591/918, urmare a deciziei ministrului de resort. "Excelenla sa pe viitor intenlionează să
lichideze ajutorul de stat pentru gimnaziul superior fnndalional din Năsăud pe bază de contract." Adausurile
salariale pentru profesori vor fi suspendate cu sfâşitul lunii iunie. Comisia administratoare a fondurilor, în
conchis, decide să roage pe ministrul de culte şi instructiune, să suslină pe tot timpul războiului adausul
personal la salariu, conform normativului dat cu ordinul m. 95333/906. Se motivează arălându-se situalia grea
creată de război, "scumpirea continuă a articolelor celor mai de lipsă," etc. Se mai arată că fondurile şcolare
au semnat la împrumuturile de război suma de 406000 coroane, iar fondurile şcolare ale comunelor ar fi
semnat la împrumuturile de război 4 milioane de coroane. Ulterior comitetul fondurilor ca autoritate supremă,
împuterniceşte comisia administratoare să ia măsurile necesare, ca acele sporuri care în semestrul al II-lea al
anului 1917 se ridicau la suma de 9900 coroane, să fie plătite din casa fondului şcolar central. 113
În concluzie, măsurile luate de guvernul maghiar în "zona culturală" din comitatele mărginaşe ale
Transilvaniei şi implicit comitatul Bistrila-Năsăud, în ceea ce priveşte învălământul primar, au vizat
desfiinlarea şcolilor confesionale româneşti. Numirea unui comisar guvernamental în octombrie 1917, în
persoana lui Petricsevich Horvath Emil, comite al Târnavei Mari, şi măsurile acestuia pentru tranformarea
şcolilor confesionale în şcoli de stat, erau "numai începutul unei acliuni mai complexe," după cu sublinia
ministrul Apponyi. Se viza şi revizuirea Statutului organic, a legii de congruă, luarea unor măsuri exceplionale
fală de şcolile medii, etc. 114
În comitatul Bistri1a-Năsăud a fost anulat ajutorul de stat pentru şcolile confesionale, fiind preluate şi
o sumă de construc1ii şcolare. Parte dintre învălătorii confesionali. prin varii mijloace, au fost convinşi să
treacă la şcolile de stat nou înfiinlânde şi să participe la un curs de maghiarizare la Cluj. Asemenea şcoli, în
care limbii române mmau a-i fi alocate 6 ore săptămânal, în rest cu exceplia religiei cursurile urmând a fi în
maghiară, trebuiau să func1ioneze în toate localită!ile în care mai înainte şcolile confesionale se menlinuseră.
Raportul protopresbiterului Grigore Pletosu, din 30 decembrie 1918, către "Venerat Consistoriu", privind
starea învălământului în şcolile confesionale ortodoxe, la începutul anului şcolar 1918/1919, se poate generaliza
la nivelul întregului comitat, asupra tuturor şcolilor confesionale româneşti. Învălământul a început la timp şi
110
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s-a ~innt regulat doar în pn~ine şcoli. În unele localită~i nici măcar nu începuse până la acea dată. Cauzele au
fost următoarele:
a) lipsa învă1ătorilor califica1i,
b) epidemia de gripă spaniolă,
c) "Revolu1ia exbngnită la începutul lui Novembre, care a zguduit din temelii ordinea în unele comune şi
s-a reflectat nu numai asupra jidovulni şi a primăriilor comunale dar chiar şi asupra învă~ătorilor; ba
în unele locuri au amenin1at chiar şi ordinea bisericească şi pe preo!i.
d) Nefericita încercare a guvernului unguresc cu prea uşoara îngăduin1ă a P. V. Consistor de a statifica
şcoalele din plănuita zonă culturală, a tras după sine consecin1a, că pre învă!ătorii care au luat parte
la cursul unguresc din Cluj, reîntorşi acasă pre lângă toate concesiunile ministeriale şi dispozi!iile
cuprinse în cerc. cons. dtă 25 octombrie (7 noiembrie st.n.) a.c., nr. 10880, au refuzat ai reprimi pe
motivul că dadi s-au făcut unguri să meargă acolo şi să-i Fnă ungurii."
Localită!ile ortodoxe care an refuzat reprimirea învă1ătorilor an fost: Mijlocenii Bărgănlni, Caila, Cnşma,
Şimotelnic şi Bârla. Situa1ia era tensionată şi la Josenii Bărgăului. În perioada anterioară învălătorul avusese o
atitudine oscilantă refuzând să depună jurământnl cerut de biserică, de aceea o parte dintre locuitori nu-l mai
acceptă. În unele localită!i în care au funqionat şcoli de stat, chiar înainte de înfiinlarea "zonei culturale," cum
ar fi de exemplu Şieul Mare şi Buduş, localită!i ortodoxe, dar şi în satele greco-catolice, "poporul român nu
mai voieşte a-şi trimite copiii la acele şcoale, le-a ocupat pentru sine dar lipsesc învă!ătorii." Se spera ca o dată
cu luarea "imperiului na!ional" se va restabili ordinea şi se va ajunge la rezultate îmbucurătore. Pertractările
dintre protopopiat, învă1ători şi localităii continuau la data raportului.U 5
Gravă era situa!ia şi în satele greco-catolice, mai ales în cele de pe Valea Someşului. La 10 ianuarie 1919,
oficiul vicarial cerea în mod imperativ începerea cursurilor în şcolile greco-catolice. Starea de nelinişte şi
agitalie din satele româneşti a continuat însă şi în primele luni sub administra1ie românească. Din totalul de
109 învă1ători români din comitat vor mai rămâne în acest an şcolar doar 76. Parte din cei lipsă se vor orienta
spre administralia na1ională. Senatul şcolar din Rodna raporta la 31 ianuarie 1919: "şcoala noastră în anul
şcolar curent a rămas fără nici un învă1ător." Anul şcolar a început în Rodna la 4 februarie 1919 şi a durat până
la 30 mai. La Suplai cursurile au început la 10 februarie 1919, în Mureşenii Bârgăului la 3 februarie, etc. Senatul
şcolar din Salva îşi punea la 26 ianuarie 1919 întrebarea "ce-i de făcut," neavând învă!ător. Numeroşi învă~ători
confesionali înaintează în aceste luni cereri pentru aprobarea unor concedii medicale până la trei luni. Acest
simulacru de an şcolar, început târziu, se va termina şi mai repede. În şcoli din localită!i precum Sângeorz-Băi,
Şan! şi Maieru cu o popula!ie şcolară m1meroasă, pulini elevi mai acordă vreo importan!ă frecventării şcolii.
La 28 mai 1919 senatul şcolar din localitatea Şan! cerea închiderea anului şcolar, deoarece după sărbătoarea de
Paşte frecventarea şcolii s-a redus de la 160 la 20 sau chiar 16 copii în toate clasele "şi nu îi mai putem nici pe
aceştia aduna." Pentru a da mai multă greutate cererii se sublinia: "noi am început prelegerile în 15 X 1918."
O rană deschisă a rămas tratamentul la care au fost supuşi unii învă!ători la sfârşitul anului 1918. La jubileul
de 50 de ani a reuniunii "Mariana" din anul1926, problema învălătorilor alungali la 1918 era un subiect de
discu!ie! 1 w
Circulara consistorială nr. 10880 din 7 noiembrie 1918 cuprindea şi ordinul telegrafic al ministrului de
culte şi instruqiune din zina anterioară: "Dispozi!iile făcute cu privire la statificarea şcoalelor de grani!ă le
revoc, respectiv le scot din vigoare." Probabil ultima dispozi!ie ministerială cu referire la şcolile confesionale
este telegrama ministerului de culte şi instrnqiune nr. 574 din 9 noiembrie, trimisă şi eparhiei Gherla: "în
şcolile comunale şi confesionale din comunele de limbă nemaghiară, de limbă de propunere se poate folosi
limba maternă a sus!inătornlui şcoalei, iar propunerea limbii maghiare în clasa primă şi a dona se poate omite."
Concesii tardive datorate în parte sitna!iei revoln!ionare de după semnarea armisti\inlui, dar şi receptivită1ii
noului guvern maghiar fa~ă de problema na!ională. 117
,
Prăbuşirea dualismului austro-tmgar aduce şi sfârşitul şcolilor maghiare de stat. In luna ianuarie 1919
senatul şcolar greco-catolic din Silivaşu de Câmpie cerea Consiliului Dirigent aprobarea mutării în localul
şcolii de stat. Şcolile maghiare de stat din Bistri~a-Năsăud vor fi preluate sub administra~ie românească în luna
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martie 1919. ParadoxaL noua realitate nu este favorabilă şcolilor confesionale româneşti. Localităli importante
precum Monor şi Telciu se orientează rapid spre noile şcoli primare nalionale, înfiin~ate prin decizia Resortului
Cultelor din Consiliu Dirigent. Preotul din Telciu, Victor Bojor, la 13 noiembrie 1919 arăta că, după ce şcoala
de stat din localitate cu patru posturi a fost preluată de statul român, şcoala greco-catolică din localitate nu mai
are sens să fie reactivată. În martie 1919 învălătoarea fusese numită la şcoala primară nalională din Năsăud, de
atunci şcoala confesională nu mai funcliona "şi nici nu are rost în împrejurările schimbate în favorul neamului
nostru mult obidit în trecut şi mult martirizat în privinia şcolară." Cei patru învăiători erau suficienii mai ales
că umblau la şcoală în acea perioadă doar 20-30 elevi. Observa că dacă nu se vor lua măsuri în această direciie,
învăiământul în Telciu va fi compromis. 1111
În perioada dualismului şcolile confesionale româneşti au asigurat, în condiy.i uneori dificile, menlinerea
unor valori inseparabile etosului românesc: şcoală în limba română şi credinlă creştină, greco-catolică şi
ortodoxă. Ele au fost inevitabil afectate de avatarnrile politicii statului maghiar. De la liberalismul sincer,
sau aproape sincer din 1868, până la măsurile privind zona culturală din anul 1918, legisla1ia în domeniul
învă~ământului fusese creată în vederea contopirii na1ionalitălilor, în spiritul ideii de stat naţional maghiar.
Chiar dacă ea nu afirmă explicit acest lucru. Privite dintr-o perspectivă europeană ele par anacronice, într-o
epocă de afirmare a secu.larită1ii şi liberlălilor celăleneşti. Modelul lor educalional poate părea vetust. Dar ele
au stat la baza unei solidarităli prin coresponsabilitatea locuitorilor, ei având obligalia de a-şi sus1ine material
şcoala, în majoritatea cazurilor din comitatul Bistrila-Năsăud, fără a apela la ajutorul de stat. Din perspectivă
maghiară ele erau considerate ca o expresie a libertă~ilor asigurate şi ocrotite în statul maghiar. Desfiin~area lor
era un lucru aproape imposibil în condiliile în care fa1ada liberală a statnlui trebuia păstrată. Iar apoi faptul
că în majoritatea cazurilor ele nu afectau bugetul statnlui era un argnment deosebit de convingător. Sumele
alocate din fondurile acestuia s-au îndreptat în primul rând spre şcolile zise de stat. În măsura în care existau
disponibilităli băneşti şi presiunile pentru înfiin~area acestora se înte~eau. Nu trebuie uitat că şcolile de stat au
înlocuit într-o primă etapă şcolile confesionale maghiare. Ca peste tot în Europa şi în Ungaria exista o tendinlă
clară spre un învă1ământ de stat. Pozi~ii ca acelea sus1inute de Sarmasagh Geza, inspector şcolar confesional,
erau singnlare. 119 La nivelul actualului jude~ şcolile de stat ele fuseseră numeroase. La nivelul comitatului
Bistri1a-Năsăud mai pu1in. A nu se trece cu vederea distinqia jude1-comitat, nici atunci când facem referire la
şcolile confesionale româneşti.

Les ecoles confessionalles roumaines a l'epoque du Comitat de Bistriţa-Năsăud
(1876-1918)

(Resume)
Les ecoles confessionnelles roumaines ont ete organisees conformement a la legislation liberale du debut
du dualisme austro-hongrois: la Loi des nationalites et la Loi de l'enseignement de l'annee 1868. Jusqu'en 1918,
nombre de lois et d'arretes ministeriels ont concerne, eux-aussi, la problematique de l'enseignement, le point
culminant etant l'arrete de 1917 visant la creation de «la frontiere culturelle». Par exemple, la Loi XXVIII de
1876,la Loi XVIII de 1879, la Loi XXVI de 1893, la Loi XXVII de 1907, surnommee «la Loi Apponyi».
Cette etude concerne les ecoles confessionnelles roumaines du comitat de Bistri1a-Năsăud, mais sous
certains aspects elle vise aussi les ecoles de l'espace de l'actuel departement de Bistri~a-Năsăud, autrefois
situees dans les comitats de Solnoc-Dabâca et de Cluj. Ces ecoles se subordonnaient au diocese du comitat
ou elles se trouvaient: les ecoles confessionnelles greco-catholiques au Diocese de Gherla ou a l'Archeveche
d'Alba-Iulia et de Făgăraş, et les ecoles confessionnelles orthodoxes a la Metropolie de Transylvanie. Ainsi, le
droit d'inspection etait attribue au pretre-directeur, al'archipretre et aux inspecteurs diocesains, mais aussi aux
autorites du comitat: l'inspecteur scolaire et la commission administrative du comitat.
Le premier chapitre traite de l'organisation des ecoles confessionnelles roumaines et de la sitution de la
frequence des eleves dans l'annee scolaire 1882/1883 dans les ecoles greco-catholiques du Vicariat de Rodna;
11
"
119

Ihidum, pnclwt CXCVII, dosar nr. 1224/1~!19, f. 1S, lll.
Snrmasiigh C!!za, Statul, hiserir.a şi Şf:onla. JJmpturilu şi datorinţule fami/iui, hiserir:ei şi stntului Jle terenul instruc:ţiunui
şi udumţiunei, Tipografia "Carmcn" Petru 1~ Bariţiu. C:luj, l~lOG.
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pom les ecoles confessionnelles orthodoxes, on a pris en consideration l'annee scolairc 1883/1884 dans
l'Archidiocese de Bistri1a. Nous avans calcule egalement le pourcentage de la frequence, mais qui est, ponrtant
relatif. Les causes de l'abandon scolaire et de la frequence insatisfaisanle ont ete: elat materiei difficile de la
plupart des habitants; nombreuses 6pidemies de varicelle, diphterie ou tuberculosc; manque des enseignants
motives; desinteret et meme oposition a la scolarite de certains parents.
Les ecoles confessionnelles roumaines ont repondu a des besoins nationaux. Mais les autorites
gouvernementales et des comitats ont agi dans une direction contraire, ayant comme but la subordination de
l'ecole a«l'idee d'un Etat national hongrois». La situation de l'enseignement dans des ecoles roumaines devient
grave pendant la Premiere Guerre mondiale, car on a mobilise 50% des enseignants jusqu'au printemps 1915.
La frequence a dramatiquement diminue, nombre d'enfants sant restes a la maison et ont df1 faire les travaux
des champs.
En 1917, le ministre des cultes et de l'instrnction, A. Apponyi a annonce l'intention du Gouvernement
de creer «la frontiere culturelle» avec la tâche d'assurer «la securite de la patrie>>. Les ecoles confessionnelles
roumaines des comitats situes dans les regions de frontiere de la Transylvanie allaient etre supprimees, creant
aleur place des ecoles d'Etat, ayant comme langue d'enseignement le hongrois. Ces mesnres se sont etendnes
anssi vers le comitat de Bistrila-Năsăud ala fin du mois de juin 1918, tont en cessant tont appui materiei venant
de la part de l'Etat ponr les ecoles confessionnelles roumaines.
L'annee scolaire 1918/1919 a commence sm1s cette incertitude existentielle de la fin de la Premiere Guerre
mondiale, 8Lant compromis dans sa totalite presque.
Tradnction du ronmain: praf. Florin-Marin BOB
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Die Sammlungen des Sachsisch-Regener
evangelischen Gymnasiums (1865-1915) (1)
Dorin-Ioan RUS

1. Bibliothck und Lehrmitlclsammlung

Im Spezialvisitationsprotokoll vom Jahre 1857 wird bemerkt, dass die Lehrerbildungsbibliothek 13 \1\'erke
enthielt, theologischen, geographischen nud natmhistorischen Inhalts, nud die Schiilerbibliothek aus 48
Bănden Jugendschriften bestehe 1 • Die Lehrmittelsammlung weist dem Katalog nach 8 Nummern auf, doch
fehlen sowohl der Sammlung als auch der Bibliothek eine nahrnhafie Anzahl von Biichern, die im Laufe der
Jahre ausgeliehen, doch nicht mehr zuruckgegeben worden waren.
Die neuerrichtete Realsclmle 2 erhielt bald von Gănnern der Anstalt, namentlich Daniel Schnller, cine
ganze Anzahl von Bi1chern. Ein Anrnf an das Pnblikum hatte erfreuliches Echo gefunden und zur Vermchrnng
der Bibliothek krăftig beigetragen. Die 88 Teilnehmer die der neu gegri1ndeten Leihbildungsbibliothek beitraten,
zahlten 1 FI. Einrichtungsgebilhr und 2 FI. Jahresbeitrag, eine Einrichtung die zur Vermehrung der Bi1cher
beitrug. Weitere Mittel gaben die Zhnfte die 1 bis 20 FI. spendeten 3 • Der Reinertrag eines zu Gunsten der
Bibliothek veranstalten Konze1tes der Turner erbrachte mit andern Spenden 365 FI. 81 kr, die nunrnehr zur
Anschaffung weiterer Bhcher verfilgbar waren. Eine weilere Krăftigung trat ein, als das Bezirkskonssislorium
die Genehmigung seines Beschlusses enthielt 4 , die Bezirksbibliothek mit der Realschulbibliothek zu vereinigeu,
wobei alle Pfarrer und Schullehrer des Kirchenbezirkes zu den gleichen Beitrăgen verpflichtet wmden wie
jedes andere freiwillige Mitglied 5 • Am Schluf)e des Jahres 1867/68 zăhlte die Bibliothek an Bhchern und
Zeitschriften 1245 Nummernn.
In dem Schuljahr 1868/69 betrugen die Einnahmen der Bibliothek 109 FI. 54 kr. Der Sclmlball erbrachte 85
FI. 19 kr. Am 25. November 1870 schenkte der Okonom Daniel Josef Schnller das Manuskript seiner "Geschichte
der Zerstărung Săchsisch-Regens durch die Szekler am 2. November 1848", das seine Erlebnisse wăhrend dieser
Zeit nebst verschiedenen Flugblătter und Broschi1ren ans den Jahren 1848/49 nnd verschiedene Schulbiicher
enthielF. Die eingegangenen Beitrăge wurden im Schuljahr 1873/74 zu einem Bibliotheksfond vereinigt und in
der hiesigen Sparkasse nutzbringend angelegtA. Das lăbliche Presbyterinm schenkte fhr den gleichen Zweck 5
Fl.99 kr.ă.W'. Zwischen23. Juli 1867 nud 18. Dezember 1870 \'•'1lrden 1310 Bi1cher, 679 Zeitschriften nnd 174
Gymnasialprogramme von verschieneden ăsterreichisch-ungarischen Stădten anfgenommen 10 •
Siebenbiirgisches Archiv/lnslilul, :'-Jachla!; Czoppell, Siichsisch-}{egen, Band 2. V.,4G, Sammlungen, S. :i52; Joseph
Ilallrich, /:ur Gusr:hichtu von Siir:hsisr:h-llugun suit lotztun hundurt fuhrun. în Jl\TSJ., N~E Bd :l/1!!58, S. :n0-:!:!1.
2
* * * Jbtriigu zur Kcmntniss Siir:h.~isc:h-lluens. N!stgalw dun Mitgliedurn dus \'cm!in.~ Jur siuhenhurgi.~chu I.t~nduskundu,
dw;~uhotun wm dur Stadt Siichsi.~ch-llegun, Il<!rmannsladl 1B70, S. 2!HI-272.
" T. Schwab, Zunftgosc:hic:htu dur Stwlt Siic:hsisc:h-J/uen in Jl\lSJ", N.E Hd. 50, IIermannsladl. 1!!44, S. 50!1-510.
1
Siuhunhurgi.~ch-JJuul.~c:hcs Wor:honhlCilt, Ilermannsladl, 1. Jahrgang, Nr. 7, voml. Juli lBGH, S. 105.
" Sidwnhurgi.~r:h-JJout.~chcs Woc:henhlt~ll. Nr. 8 vom 22. Juli liHlH, S. 120.
" M. Şara, Contribuţii la cunoCiştercCI istwiei hihliotucilor, in Uoghinul Cultural. Studii şi Clrlicolo, Bnnd 2, Siichsisch-Reen,
1

Hl!lO, S. B!i.

Nalionalarchiv Ilunedoara, Arc:hivlwstCind SilFiu JJragomir, lland !lll, S. 114.
" ** * ~woitor ]Cihmslwric:ht dur c!I'CW~disc:hcn Gomeindc A.JJ. zu Siichsisr:h-Uugunfjjr diu /Cihmn 1873 und 1874, Siic:hsisch}{een, 1875.
n II. Czoppcll, Chrrmik dur Stwlt Siic:hsi.~r:h-1/ogc:n in Sidwnhurgun 11/umiiniun, Siebenhiirgische Bihliollwk/Archiv,
Nw:hlCiji Czoppelt, A VIII, 1G!I, Siichsisch-Regcn, lland 1, S. 1!12 a.
111 Nalionalarchiv-Mureş, !lrr:hil'hestond Evungelischus Gymnusium Siic:hsi~·ch-lloun, lland 1, S. 1-5!l.
7
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In dem Jahre 1875 schenkte der hicrorlsverslorbenc Israelit Simon Samuel seinen Nachla8 im Belrage
von 13 Fl. 50 kr. der Bibliothck 11 • Das glciche \'efiigte der evangelische Pfarrer A.B. aus Ofen, Andreas Sztelo.
Znr Vermehrnng dcr Bticheranzahl trngen auch die Erben nach Daniel Schuller, Pfarrer in Botsch, Georg
Klein, Prarrer in Nieder-Eidisch 12 , Samuel Fritsch, Pfarrer in Deutsch-Zepling, und Josef Benjamin Hellwig,
Stadtprediger in Săchsisch-Reen, durch die Schenkung ihrer Privatbibliotheken bei1:1. Werlvolle Erscheinungen
cler neuen Litera tur erhielt die Bibliothek alljăhrlich durch ihren Gănner, Josef Andreas Zirnmermann, Prăsident
des k.u.k.e\·.Kirchenrates in Wien 14 , Schuller van Libloy, Professor in Czernowitz 1 '\ und Dr. Johann Kaiser,
Reichstagabgeordneter 1 r;. Der Frauenwohltătigkeitsverein widmcte der Bibliothek ăfters hăhere Beitrăge; sa
1880 den Reinertrag einer Diletantenvorstellung van 50 Fl.49 kr und der des Schulballes vom 10. Januar 1880
im Betrag van 119 FI. 48 kr. ă.W. flossen gleichfalls in die Bibliothekkasse 17 • Zwischen 1. Juni 1871 und 16.
Dezember 1880 mu·den 1067 Bticher, 683 Zeilschriften und 1185 Gymnasialprogramme aus verschieneden
bsterreichisch-ungarischen Stădten aufgenornmen 111 •
In dem Jahre 1884 schenken die Erben nach cler Wittwe des hierorls gestorbenen Btirgermeisters Friedrich
Birthler, Esther Birthler, geb. Schuller, 52 Biicher 1 \J. In dem Jahre 1886 lă8t Stadtăkonom Martin Emrich die
4 Bănde des botanischen Werkes van Baumgartner: "Enumeratio Stirpium Transsylvaniae ... " geschmackvoll
einbinden 20 • 1887, ging eine Spende van Dr. Med. Hugo Waclmer van Wien flir die Bibliothek ein 21 • 1888
schenkten der Bibliothek verschiedene Blicher: Stadtpfarrer Johann Kinn, Reichstagabgeordneter Dr. Johann
Kaiser, Tischler Daniel Keintzel, Buchdrnckereibesitzer Rudolf Bnrghardt, Tierarzt Samuel Filip, Mădchenlehrer
Georg Schnell, Georneler Arnold Miiller und Gymnasiallehrer Josef Greter 22 •
In der Presbyterialsitzung vom 2. Oktober 1887 wurde die znrn Testament vom 21. Mai 1887 gehărige
Stiftungsnrkunde des in Meran verstorbenen hiesigen Biirgers Samuel Kroner vorgelesen 23 • Nach derselben
vermachte der hochherzige Stifter der Bibliothek seinen Baumgarlen samt Weinpresse im Kurzenthal, dann eine
Wiese in der "Năchsthelt" mit der Bestimmung, dass aus den legierten Realităten bzw. aus der seinerzeiligen
Erlăs derselben und der Ertrăgnisse, ein unantastbares Stiftnngskapital von 5000 Fl.ă.W. gebildet werde,
welche Stiftnng flir ewige Zeiten der Namen "Samuel Kroner 'schen 13ibliotheksfond" fiihren soll 24 • Um die
Mittel cler Schnlbibliothek sofort zu vermehren, wnrd verordnet, dass nur 4/5 des Realitătenertrăgnisses bzw.
der Stiftnngskapitalzinsen solange znm Kapital geschlagen werden, bis dasselbe die Hăhe von 5000 Fl.ă.W.
erreicht, 1/5 des Ertrăgnisses dcr Stiftnug aber sofort zu Zwecke der Stiftnng verwendet werden 2".
Anzuschaffen waren wissenschaftiche nnd andere hervorragende Werke allgemeineu Interesses vorzugsweise in deutscher Sprache -, welche einzelne nicht anschaffen konnten. Die Urkunde schlieil,t mit
dem Wunsch: "... es măge diese meine bescheidene Stiflung zmn Segen nnserer trencn săchsisch-regener
evangelischen Lehranstalten sein" 2n.
Am 23. April1888 starb in Koblenz der Professor an der Universităt in Bonn, Gerhard van Rath, der seit
dem Jahre 1882 alljăhrlich dnrch seine Weihnachtsgabe zur Unterstlilznug armer Schiiler und Blicherspenden
ein stăndiger Wohltăter săchsisch-regener Lehranstalt geworden war 27 •
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M. gara, cw.U., S. !Hi.
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In Jlm~mmm de~· vierklm.~i.~cn wangelisc:hen (;ymna.~iums A.JJ. unrl dor mit dcm.~el!Jcn W!rlwnc/encn [,ehmn.~taltcn in
Siic:hsi.~c:h-1/e~en, am Sc:hluji dc!S fahre.~ ] !lll5-] llll!i, Siic:hsisch-Reen 11l!Hi.
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Hlwnda, 11Hl7-11Hlll, Siichsisch-Reen, 1!11111.
Sic!lumhiirgisdws Archiv/Jnslilul, Nac:hlaE CzoppeiL Siic:hsisc:h-Rc!gc!n. Jlnnd 2. V4!L Summlungen, S. :Ei3.
Il. CzoppcdL Chronik ... , Hand 2, S. 210.
Il. Czoppell, Chronik ... , Hand 2, S. 210 a.
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1889 schenkte von Willwe Gerhard von Ralhs in Bonn 3 Bi1cher, der ehemalige Gymnasiallehrer Theodor
Bcrger 23 Bilcher, Dr. Johan Kaiser Reichabbeordneter 3 l3i1cher, und Samuel Filp, Tierarzt, 5 Bi1cher.
Im Jahre 1889/90 gingen weitere Schenkungen ein von: Dr. Lotz, Saniiătsrat in Frankfurl a.Main•ll; Dr.
Hugo Wachner, Distriktsarzt zu Himmelberg in Kărnten•! 1 ; Mag6csi-Dietz Sandor, Budapesf111 ; Gustav Schuller,
Professor in Hermannstadt:n; Rudolf Burghardt, Buchdruckereibesitzer in Săchsisch-Reen: 12 ; Elisabeth Hegyesi
in Magyar Re gen und Josef Kărăsi in Magyar Re gen 1:1•
Am Schlu8 des Schuljahres 1893/94 hatte die Bibliolhek 4959 Nummern in ihrem Bestand. An
Barausgaben zum Ankauf wurden 5523 Fl.88 kr. aufgewendet 34 • Auch die Lehrer wollten nicht znri1ckslehen
und verzichteten bei der Supplierung wiederholt anf die zustehende Renumeration zu Gunsten der Bibliolhek.
ja sie lie8en 1% des Gehaltes abziehen zm Beschaffung von Fachzeitschriften filr das Konferenzzimmer, die
nachhcr der Bibliothek zufielen 15 •
Es wurden folgende Zeitschriften bestellt:
1. Der praktische Sclmlmann von Li1ben;
2. Zeitschrift fiir ăsterreichische Gymnasien;
3. Cornelia, Blătterfiir hăllsliche Erzielmng;
4. Unsere Zeit, von Gotschal;
5. Sch11l- rmd Kirchenbote von Oberth;
Aus der Bibliothekenkasse wird beschaffen:
G. Das literarische Zentralblatt von Zarnke:m.
Die Jugendbibliothek wurde 1892 zm zweckentsprechenden Anwendung in Klassenbibliotheken geteilt.
Fhr diese tragen die Schi1ler pro Semester 25 kr.bei. Aus dem Oberschu8 des Waldfestes im Mai und des
Sclmlfestes am Schlu8e des Jahres werden nach Abzug der Ausgaben fhr die Musikkapelle, Jugendschriften
angeschafft:17 • Zwischen 1. Juni 1881 und Dezember 1890 wurden 1580 Bi1cher, 223 Zeitscln·iften und 241
Gymnasialprogramme aus verschieneden ăsterreichisch-ungarischen Stădten aufgenommen:1H.
1891/92 schenkten der Bibliothek: Dr. Johann Kaiser, Reichsabgeordneter, ein Buch in magyarischer
Sprache:1!1; vomPresbyteriumA.B. in Săchsisch-Reen: Friedrich Birthler: ,.Das Verfahren bei der Zusammenlegung
der Grundsti1cke (Komassation)", Hermannstadt, 1891 40 ; von der Hermannstădter Allgemeine Sparkassa:
C. Wolf, "Geschichte der Hermannstădter Sparkasse", 1891; von Gustav Friedrich Kinn, Bezirksdechant in
Zepling: "Bericht hber die erste Hauptversammlung des evangelischen Hauptvereins der Gustav Adolf Stiftung
filr Siebenbilrgen. Abgehalten in Mediasch am 5. und 6. August 1862", Kronstadt, 1863 4 1.
1894/95 schenken der Bibliothek: Franz Szabo, Pleben in Nagy Elemer 42 , Dr. Georg Keintzel, Gymnasiallehrer
in Bistritz "Lautlehre der Mundart von Bistritz und Săchsisch-Regen", Hermannstadt, 1894 4 :1; Prof. Julius
Unberath bei seinem Abgang vom Gymnasium zwei Bilcher i1ber das Turnen 44 ; Direktor Wilhelm Hellwig,
Tageszeitungen 45 ; Josef Gunesch, Organist in Săchsisch- Reen "Practica aritmeticae, Rechentabelen", Kronstadt
2
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1702 4 1i; Van Schiilern der 4. Gymnasialklasse: "Lord Byrons sămtliche Werke", 1-IX, Stuttgart 1839 4 ' nud Aurelii
Angnstinii Hipponenisis Episcopi "Epistolae. Tomus secundus", Lngdnni MDLXI 4 ". Die Schi.ilerbibliothek hatte
schon 112 Werke 49 •
1899-1900 spendete der hiesige Radfahrvcrcin flir die nnenlgeltliche Uberlassnng des Gymnasialschnlhofes
anlă~lich seines dort abgehaltenen Vereinfestes ans dem Reinertrag den Betrag van 10 Gulden, welche fi.ir die
Schi.ilerbibliothek des Gymnasiums verwendet wurden" 0 •
1902/03 schenkten: Lndwig KorodL Reichtsababgeordneter, ein "Gedenkenblatt" van E. Kassel, Kronstadt;
G.A. Kinn, "Dber die lineare Transformation der Thetafnnktionen", Leipzig, 1902" 1 •
1904/05 schenkten: Samuel von Dienesch, Major LR: Hoffmann, "Griechenland", Leipzig 1841; Heinrich
Schuster, Gymnasiallehrer, bei seinem Abgang diverse Bi.icher" 2 ; Rudolf Burghardt, Bnchdruckereibesitzer,
Johann Salzer, Lehrer, Gnido Fritsch, Qnartaner, Olga Frisch, Schi.ilerin der 7. Mădchenklasse, Lnise Regina
Wagner, Schi.ilerin der 6. Klasse":1•
1905/06, Lutz Korodi, Professor in Berlin, "Ungarische Rapsodien". Miinchen 1905 54 •
1908/09: Schulinspektor Ludwig Deak, van Barou Desiderius Banffy: Vajdu Elemer, "A tomaj nemzetsetgbeli
losonczi Banffy csalad tărtenete", 1. Band, 1214-1457, Budapest 1908; Georg Benesch, Gymnasialprofessor,
Andreas Graef, Lehrer, Wilhelm Hellwig, Direktor, Dr. Eduard Hellwig, Prakt. Arzt 55 , diverse Bi.icher.
1909/10 Oberdirektor A. Kuncz, Schnlinspektor Ludwig Deak"';, verschiedene Pnblikationen.
1912/13 Willhelm Hellwig, Gymnasialdirektor, Dr. Norbert Adleff, Gymnasialprofessor, Richard Fronius
Kanfmann 57 , verschiedene Biicher.
1913/14, Vermehrung der Gymnasialbibliothek durch Tansch, Schenknng und Ankanf, der
Schi.iklerbibliothek durch Ankauf5 8 •
1914/15 wegen beschrănkten Mittel, wurde die Ankauf eingeschrănkt.
1915/16 Praf. G. Benesch schenkt sămtliche seit dem Ausbruch des Krieges erscheinene Nummern des
Pester Lloyd" 9 •
2. Die Mi.inzsammlung
1865/66: Senator Josef Fromm, Traugot Wachner, Dr. Med. Julius Oswald Wermescher, die Schi.iler Samuel
Wermescher, Samuel Schwab, Will1elm Binder, Eduard Kosch, Samuel Filp, Ludwig Regins, Josef Kosch, Georg
Wagner, schenkten verschiedene ăltere Silber- und Kupfermi.inzen 1; 0 •
1866/67: Friedrich Berger, lvan Mi.iller, Karl Schatz, Silberarbeiter Teutsch, Josef Bmger, Georg Fischer,
\1artin Emrich und Wilhelm Hellwig schenkten ăltere Silber-und Kupfermi.inze'; 1 •
1867/68: Landesadvokat Capesius, Friedrich Berger, Josef Li.ickwald schenkten verschiedene ăltere Silbernnd Kupfermi.inzen" 2•
1
'"
17
'
1
·"
·l!l

''"
'

1

'"
:;:,
34
35

'"
37

'"
'"
,;o

'n
~;z

h'honda.
Ehonda.
Ebonda.
Pallus A., Maro.~ '/bre/a Fcirmegw: ris Maro.wriMirhdy n6poktotci.>i intcizdeinek Wrlc~ndo, Marosv{ls{trhely, lll!Hi, (nach
li.C:zoppe!L ru1.0 .. Hand 2. S. 20!1).
Siebenhflrgisclws Archiv/lnslilul, Nar.hlaL; C:zoppell, Siichsisch-Regen, Hand 2, V1 41i, Sammlungen. S. :Eili.
h'lwnda.
h'lwnda.
Ebonda.
H/JC:nda.
Kirchliche 11liitlor, 1. Jahrgang, Nr.20 vom 18. Seplember 1!10!1, S. 241.
Siebenbiirgisches Archiv/lnslilul, NachlaJ!. CzoppeiL Siichsisch-Regen, lland 2, V2 4G, Sammlungon, S. :J5!i.
Rhunda.
F:lwnda.
Ehunda.
In Jlro~mmm des vierkla.%·igun mrcmgdiw:hen Gymnasium.~ il.l1. und der mit dem.~dhen vurhundenun /,ehmmtcdtun in
Siic:hsi.<;c:h-Hegen, am Sr:hluji dus Jahrr:s 1lUiU-18U7, IlermannslndL 11Hi7.
h'lwnda, 18!l7-11Hil!, Ilormnnnsladl, 111611.
H/)(:nda, lll!lll-lll!l!l, Ilermannsladl, lBlHI.
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1868/69: Kaufmann Heiurich Wachner, 19 Stiicke ăltere Silber- nud Kupfermi.inze; Stud. Theol. Hugo
Meltzl 2 Sti.icke Silbermi.inzen, Magistratsrat Karl Ettinger, Michael Mi.iller jun. je 1 Sti.ick Silbermi.inze,
Zeichenlehrer Michael Konnerth, die Schi.iler Johan Fischer nnd Dominik Zambler, je 1 Sti.ick Silbermi.inze und
1 Sti.ick Kupfermiinze: Samuel Elsen 8 Sti.icken Silbermi.inze, 2 Sti.icke ăsterreichische und 4 Sti.icke tiirkische
Kupfermi.inzen~;:'.

1870/71 uoch 37 Stiicke geschenkt von: Dr. Julius Wermescher, Allodialperceptor Samuel Wagner, Josef
Daniel Schuller, Kufmann Traugott Wachner und Eduard Wagner, Friedrich Berger, M.Seibriger, Seifensider
Johann Răsler, Simon Papp, Regina Gellner, die Lehrer Răsler, Băhm, Kirschner, Dienesch, Hellwig, die Schiiler
Fr. Teutsch, Gustav Klementis, Arnold Leonhardtr;~.
1871/72: Ankauf von 5 Sti.icke ăltere und neuere Silber-und Kupfermi.inze; 37 Sti.icken geschenkt dmch
die: Vicenotăr Josef Fromm, Bnrgermeister von Botsch Johann Fleischer, Geometer !van Mi.iller, Kaufmann Karl
Răsler, Gastwirt Josef Schneider, Gutsbesitzer Ludwig Jenei von Samsond. Als Zugang wnrden 43 Sti.icken
Mi.inzen und Banknoten geschenkt von: Okonom Michael Schbn von Reussdorf, Magistratsraten Josef Fromm,
Zimmermann, Mi.iller, Lehrer Johann Salzer, Privatier Albert Wagner. Seildermeister Julius Gunsch, Kantor
Georg Kirschner, den Schi.ilern Arnold und Samuel Leonhardt, Samuel Regius(; 5 •
1872/73: neue und ăltere Silber-und Kupfermi.inzen und alte Banknoten, insgesammt 23 Stiicke, geschenkt
von: Gastwi1t Schneider, Geometer Ivan Mi.iller, Kaufmann Andreas Băck, Kaufmann Carl Răsler, Kaufmann
Julius Markowitz, Steuersammler Josef Berger, Okonom Michael Schăuauer von Reussdmf, Schi.ilern der 3.
Gymnasialklasse Friedrich Wermescher u.am•.
1873/74: ăltere und neuere Silber-und Kupfermi.inzen, dnrch Ankauf von 5 Stiicken, 37 Sti.ick
Banknoten(;7 •
1874/75: es wnrdeu 33 St. Banknoten, Silber-Kupfer-und Denkmi.inzen geschenkt, von: Laura Wagner.
Friedrich Schuller, Kupferschmied; den Schi.ilern der 2. Gymnasialklasse Adolf Kosch, Gabriel Hajdu, Julius
Wermescher. Johann Schuller, Josef Regius und Vasile Munteanu; den Schi.ilerinnen der 4. Mădchenklasse:
Malvine Hellwig, Eleonore Mi.iller und Ida Seibriger66 •
1881/82: es schenkten 2 rămische, 33 neuere Silbermiinzen, 13 Kupfermi.inzen 1 ăsteneichische und 41
Kossuthbanknoten: Landwehrleutnant in Săchsisch-Reen Eduard Jeszenszky 9 Sti.icke, Dr. Julius Wermescher 1
Sti.ick, die Lehrer Johannes Konnert 4 Sti.icke, Johann Salzer 23 Sti.icke, Stefan Manrer 1 Sti.ick, Bezirksrichter in
Săchsisch-Reen Oskar Freiherr \'On Konradsholm 2 Stiicke, Rektor Wilhelm Hellwig 13 Stiicke; Schi.iler der 4.
Elementarklasse Alfred Mi.iller 1 Sti.ick, der 1. Gymnasialklasse Edmund Alzner 1 Sti.ick, der 2. Gymnasialklasse:
Fr. Berger 1 Stiick, Stefan Haisu 4 Sti.icke, Samuel Haltrich 1 Sti.ick, Justinian Harsia 1 Sti.ick, Johann Kirscher
1 Sti.ick, Demeter Lupu 1 Sti.ick, Albert Mara 1 Stiick, Samuel Matyas 1 Sti.ick, Arnold Morascher 1 Sti.ick,
Julius Nagy 10 Sti.icke, Emil Teutsch 5 Stiicke, Friedrich Wellmann 1 Stiick, Koloman Verzar 2 Stiicke, Leopold
Wiegner 1 Sti.ick 1m.
1882/83: Es schenkten 20 neuere Kupfer und 14 neuere Silbermi.inzen: GelbgieEer Georg Binder, Lehrer
Stefan Maurer nud Kaufmann Stephan Wachner, die Schiiler Eduard August, Georg Gustav Binder, Justinian
Hersianu, Robert Kinn und Johann Viktor Wermescher 7u.
1883/84: ăltere Silber-und Kupfermi.inzen geschenkt von: Samuel Paul 1 Sti.ick Silberzwanziger Bayreuth
1761, 7 verschiedene Silberscheide-und 20 kupferne Miinzen 71 •
1884/85: J.A. aus Lechnitz 1 Silbermi.inze, XV Kreuzer von Leopold 1695; Andreas Graef, Lehrer, 1 Sti.ick
ăsterreichische Silbermi.inze 1826 und 5 Stiicke inlăndische Kupfermi.inzen; Viktor Hochmeister, Schiiler in
der 2. Elementarklasse in Hermannstadt 3 Sti.icke ăsterreichische Kupfermi.inzen: Charlotte Teutsch, Claudine
Rbenrlo, 1B(l!l-1B70, [[(!rmannsladl, 11170.
Iihenrlo, 1B71-1B72, llermannsladl, 11172.
5
"
h"fwnd0, l!l72-1117:J, l1Dflll(J!111Slfldl, 11173.
m; Hlwndo, Hl73-1B74, Ilermannsladl, 11174.
7
"
Hlwndo, 11174-11175, llermannsladL 11!75.
"" Sidwnhiirgisches Archivllnslilnl, NachlaB Czoppell, Siichsisch-Hegen. Band 2, V.,4fi, Sflmmlun~en, S. :HJ4.
'"' In Jlro~rumm des vierklassi~en Cl'rm~ulischen Gymnosium.~ ll.JJ. und der mii demsolben verhundencn I~ehrun.~lflllcn in
Siichsisch-IIegen, om Sr:hlujl de.~ Johms 1ll82-1lll13, Siichsisch-Hr!en, 11lB:i.
7
" L"henr/(1, 1llB3-1Hil4, Siichsisch-Hr!ell, 11lll4.
71
Hhenda, 11lll4-1HB5, Siichsisch-Hcen, 1885.
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Wellmann, Emma Golschling, Louise Rămischer, Josefine Schuller, Schiilerinnen der 4. ~1ădchenklasse, 10
Sliicken ăsterreichische und 1 Sliick romanische Knpfermiinzen.
1885/86: vom Stadtmagistral: eine Goldmtinze mit der Inschrift: Ersebet Austriai Csaszarne - Boldogit6
Csillagzat Orămarjai Kăzt. .\1agyar Kir6lyne1·6 Koronaztatott Blldan .\1DCCCLFII; 1 Stiick Silbennilnze mit der
Inschrift: J. Ferencz jozsef I.K. Allslriai Csâszdar- Bizalnam Az Osi Erenybe. Magyar Kirralya Koronaytatott
Blldan MDCCCLFIJ. Neuere Miinzen von den Schtilern: Daniel Adolf Arz, Karl Sztupjar, Gustav Wellmann, Karl
Gross, Gustav Răsleri 3 •
1886/87: es wurden 23 Stiicke Mi.inzen geschenkt: Gymnasiallehrer Josef Greter 2 Kupfermiinzen;
die Schi.iler der 3. Gymnasialklasse: David Kolm 11 Knpfer- und 2 Silbermiinzen, Emerich Wellmann 2
Kupfermiinzen, Moritz Schwarz 3 Kupfermi.inzen; Schiilerinnen der 3. Mădchenklasse Irene Mischinger 1
Kupfermiinze; Schi.iler der 3. Gewerbelehrlingklasse, Rudolf Weinrich 2 Kupfermiinzeni~.
1887/88: schenken 1 Goldmi.inze, 36 Silber-, 52 Kupfer- und 2 Denkmiinzen und 1 Banknote,- Apotheker
Hugo Czoppelt 1 Goldmi.inze: Christiam1s ED.G.Rex dan.N01: -Pietate et ]llstitia 1672.; Der Magistrat, die
Denkmi.inze: Buda 1'isszaFiFasanak. C.C. EFes Emlekere. Budapest. Făvaros. - MDCCCLXX)...11J Septb.2.;
Kaufmann Johannes Lutsch: Caes.DiF.j. Vesp.F.Domitiam1s Cos. VII- (Griechisch) Basiae pyrroy- ; Josef Lonsky
von Gro&idau, 5 Stiicken Silbermiinzen (1556, 1557, 1586, 1598); Adolf Wachmann, Zeichenlehrer 3
Silbermi.inzen; Kaufmann Moritz Schuster 1 Leu; Lehrer Karl Dietrich 1 Kupfermi.inze; Gymnasiallehrer Josef
Greter 10 Stiick Kupfer, 7 Silbermiinzen (1663, 1671, 1695, 1699, 1705, 1874, 1876), 3 rămische Silberdenare
(Antonius Severus, Julia Augusta), 1 Soielmi.inze; Gymnasiallehrer Heinrich Schnster 9 Kupfer-, 2 Silbermiinzen
(1697, 1802); Mădchenlehrer Michael Binder 1 Silbermi.inze (1647); Georg Schnell, Mădchenlehrer, 26 Kupfer' 8 Silbermi.inzen (1583, 1703, 1758, 1802, 1832, 1846, 1849), 1 Sti.ick 100 Florin Banknote (Budapest, 1.
September 1848); Seilermeister Michael Belger, 1 Kupfermi.inze, 2 Stiicken 10 Kronen Banknoten vom 1.
August 1849; Alfred Wagner, Schuller der 3. Gymnasialklasse, 2 Silbermiinzen (1776, 1884), 1 Kupfermiinze;
Benjamin Neumann, Schi.iler der 2. Gymnasialklasse, 1 Kupfermi.inze; Robert Gottschling, Schi.iler der 3.
Gewerbelehrlingsklasse, 2 Kupfermiinze; Georg Michael Heiter, Schiiler der 3. Gewerbelehrlingsklasse, 1
iibersilberte Kupferdenkmi.inze: Imp. Francisclls Allg.M. Theresia.Allg.- Securitas Daciae MDCCLX!f5.
1888/89: Eingang,- 9 Silber-, 19 Kupfer-, 1 Denk-, 1 Spielmi.inze, 3 Stiicken Banknoten. Privatier Josef
Schobel 1 Stiick 2 Florin ungarische Banknoten, Budapest 1848 und 1 Stiick Kupfermiinze 1800; Emil
Wermescher, Schiiler der 4. Gymnasialklasse, 3 Kupfermi.inzen (1762, 1822): Friedrich Kosch, Schiiler der 4.
Gymnasialklasse, 1 Stiick Kupfermiinze (1800); Emil Michael, Schiiler der 3. Gymnasialklasse, 1 St.5 Florin,
1 Stiick 1 Fl.ung. Banknoten (Budapest, 1848), 1 Sti.ick Kupfermiinze (1765); Hugo Wachner, Schiiler der 3.
Gymnasialklasse, 3 Silbermilnzen (1603, 1700, 1828); Josef Esser, Schiiler der 3. Gymnasialklasse, 2 ti.irkische
Silbermi.inzen, 3 i:isterreichische Silbenni.inzen (1669, 1698, 1802); Richard Seibriger, Schi.iler in der 3.
Gymnasialklasse, 1 Silbermi.inze (1829), 3 Kupfermiinzen (1812, 1844, 1851) 1 Denkmi.inze vom 24. April
1854; Robert Gottschling, Schiiler in der 3. Gewerbelehlingsklasse, 3 Kupfermi.inzen (1860, 1867, 1880); Karl
Laskowitz, Schi.iler in der 3. Gewerbelehlingsklasse, 6 Kupfermi.inze (1800, 1812, 1816, 1852, 1867, 1878und 1
Spielmiinze; Arnold Morascher, Schiiler in der 3. Gewerbelehrlingsklasse, 1 Kupfermi.inze (1822) iG.
1889/90: Kaufmann Michael Wachner 1 Silbermi.inze Leopold (1704); Magistratkanzelist Josef Schatz 1
Sti.ick 2 0 Silbergroschen Friedrich Wilhelm rv. (1849); Goldarbeiter bszi eine rămische Bronzmi.inze; Gabrielle
Hochmeister, Hermannstadt, 1 Kreuzer Maria Theresia (1760 und 1762); Gustav Măsler, Schi.iler der 2.
Elementarklasse, 1 Sti.ick 6 Krenzer Franz II. (1800): Emil Ernst Binder, Schi.iler der 2. Elementarklasse, 1 Stuck
3 Kreuzer Franz II. (1800) und 1 Kreuzer Maria Theresia (1762); Emil Răsler, Schi.iler der 2. Elementarklasse, 1
Kreuzer Franz II. (1800) 77 •
1890/91: Oskar Binder, Riemermeister, 1 Silbermi.inze (1680); Josef Kaiser, Stadtvillicus, 3 Silbermiinze
[1802); Heinrich Schnster, Professor, 1 Kupfermiinze ~ Kreuzer (1781); Wilhelm Hellwig, Direktor, 1 rămischer
Silberdenar, 1 Kupfermiinze Franz Il., 6 Kreuzer Erblandisch (1800); Eduard Wellmann, Schuller der 4.
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Gymnasialklasse, 2 Kupfermi.inzen (1764, 1811); Josef Esser, Schiiler der 3. Gynmasialklasse, 1 Silbermiinze
(1796); Michael Sceopul, Schiiler der 3. G)11masialklasse, 1 Kupfermiinze (1790); Robert Adleff. Schuller der 3.
Gnnnasialklasse, 1 Scheidemfmze, 1 Groschen (1859), HamloYer; Traugott Blnsi. Schiiler der 3. Gymnasialklasse,
1 "silbermiinze Maria Theresia (1764): Hugo Blasi, Schiiler der 4. Gymnasialklasse, 1 Kupfermiinze (1763):
Demeter Dobrean, Schiiler der 4. Elemenlarklasse. 1 k.tl.k. Scheidemimze, 1 Kreuzer (1851): LudH·ig MArtin
Alzner, Schiiler der 2. Elementarklasse, 3 Kupfermii.nzen (1763, 1764, 1865); Andreas Decker, Schi.iler der 2.
Elemenlarklasse, 1 Scheidemiinze (1800); Josef Corba, Schi.iler der 2. Elementarklasse, k.u.k. Scheidemiinze, 1
Kreuzer 1816: Eduard Lntsch, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 nngarische Scheidemiinze, 3 Kreuzer (1849);
Friedrich Haltrich und Robert Nagy, Schiiler der 2. Elementarklasse, je eine unlesbare Kupfermiinze 7 H.
1892/93: Josef Schobel sen., 2 rămische Silberdenare; Michael Miiller, Schmiedemeister, 1 "Maneta nava"
von Sigismund, Kănig von Polen; Desiderius Kovacs je ein Stiick "Grossus Regni Transsylvaniae" von 16151625; A.D. Wachsmann, Zeichenlehrer, 1 Silbermiinze von Kaiser Leopold (1702); JosefEdmund Alzner, Schi.iler
der 2. Elementarklasse, 1 ăsterreichisches Kreuzerstiick von1802 und 2 ăsterreichische Kreuzstiicke von 1816;
Josef Gustav Hofdemel, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 Poltnrak von Maria Theresia (1760), je 1 h Kreuzer
von 1781 und 18GO; Karl Kassil, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 ăsterreichischer Krenzer vom 1807 und 2
Bani von 1882; Anton Ederle, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 ăsteneichischer Krenzer vom 1800; Julius
Roth, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 ăsterreichischer Kreuzer vom 1854; Georg Gustav Teutsch, Schiiler der
2. Elementarklasse, 15 Bani vom 1882; Otto Wermescher, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 ăsterreichischer
Kreuzer vom 1812; Josef Rudolf Miiller, Schiiler der 4. Gymnasialklasse, 1 ăsterreichischer Krenzer vom 1816;
Richard Seibriger, Schiiler der 4. Gymnasialklasse, 1 ăsterreichischer Kreuzern1•
1894/95: Regina Schuller-Hellwig, 55 ăsterreichischen und 1 rumănische Kupfermiinze und 2
Bronzemi'mzen; Alexander Biro und Eduard Wellmann, Schi.iler der 3. Gymnasialklasse, je 1 ăsterreichische
Kupfermi.inze; Emil Kosch, Schi.iler der 3. Elementarklasse, 2 Sti.icken Krenzerbanknolen aus 1849 und 1 Stiick
10 Kreuzerbanknote aus 1860'111 •
1895/96: Farkas Krauss, 1 Stiick 1 Guldenbanknote vom 1. Januar 1858; Hauptmann Eduard Wagner, 4
Stiicken rămischen Silberdenare; Zuckerbăcker Arnold Miiller 3 Sti.icken Silber- und Kupfermi.inze; Lehrer
Michael Binder. 3 Kupfermi.inzen; Josef Alzner, Schi.iler der 4. Elementarklasse, 1 rnssische Kupfermi.inze; Anton
Sederle, Schi.iler der 4. Elementarklasse, 1 Kupfermiinze; Samuel Eduard Fona, Schiiler der 1. Gynmasialklasse,
1 rămische Bronzemiinze und 1 Stuck 2 Bani; Daniel Heimann, Schiiler der 1. Gymnasialklasse, 1 rumănisches
10 Bani Sti.ick; Eduard Schăn, Schi.iler der 1. Gymnasialklasse, 1 Kupfermiinze; Franz Csordacsics, Schi.iler der 3.
Gymnasialklasse, 1 Stiick englischer Pannyst; Anton Farkas, Schiiler der 3. Gymnasialklasse, 1 ăsterreichische,
1 deutsche Reichs-nnd 1 rămische Kupfermi.inzeH 1 •
1896/97: Kanfmann Traugott Kosch, 1 5 cent und 1 "one Cent" der Vereinigten Staaten von Nordamerika,
aus den Jahren 1869 und 1889, 1 Stuck 10 centimes der franzăsischen Republik, 1872 und 1 Stuck 5 Centimes
des Empire Franc;:ais ex 1854, 1 Stuck 5 centimes nnd 1 Stuck cents den Kănigreichs Belgien ex 1862 und
1876; je 1-5 Sti.ick 2 und 1 Pfennigstiicke des Deutschen Reiches ex 1875 und 1895; Emil Kosch, Schi.iler
der 1. Gymnasialklasse, 2 Sechskreuzscheine aus 1849 und 1 Zehnkreuzerschein aus 1860 und 2 Sti.icke
ăsterreichischen Ku pferm iinzen zu 1 und 3 Kreuzer aus 1800; Heinrich Sch uster, Sch iiler der 1. Elementarklasse,
2 ăsterreichischen Kupfermi.inze aus 1763 und 1800H 2•
1897/98: Geschenke gingen eiu von Kirchenmeister Michael Schiffbăumer, nnd Regina Sebastian, geboren
GăllnerH: 1 •

1898/99: Magistratsvizenotăr Emil Schuller, 1 Stuck 5 Bani (1882) und 1 Stuck 10 Bani (18G7); Heinrich
Will1elm Schuster, Schiiler der 3. Elementarklasse, 1 ăsterreichischer ~ Kreuzer vom 1816: Samuel Traugott
Filp, Schi.iler der 2. Elementarklasse, 1 ăsterreichischer Dreikreuzer, 1 Stuck 1 Kreuzer (1851); Isak Moritz
Gross, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 Stuck 6 Krajozar 1849; Lazar Haimann, Schiiler der 2. Elementarklasse,
h'lmncln, lH~ll-1!1!12, Siichsisch-Rmm, Hl!l2.
Siehenhiirgisdws 1\rchiv/lnslilul, Nachlag Czoppdl. Siichsisch-Rt!gen, Band 2, V.,41i, Snmmlungun, S. :i!i7.
110
In Progrwnm dus l'iurkln.~.~igun ei'Cmgdisc:hun Gymnnsiums AH. und dur mil dum.~vllwn vurhunrlunun /,uhrnmlnllun in
Siic:hsisc:h-1/ugun, nm Sr:h/ufl de.~ fnhrus 1/I!J!i-18!}(), Siichsisch-Recn, lll~Hi.
111
h'/mncln, lll~lli-1 B97, Siichsisch-Rmm, 1897.
112
Hlwncln, Hl~l7-1B~lll, Siichsisch-Reen, ll:!!l!l.
"" Siolwnhiirgisdws 1\rchiv/Inslilul, Nm:h[ag Czoppdl, Siichsisch-Regen, Band 2, V2 4!i, Snmmlungcm, S. J!iB.
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1 italienischer 5 centisimi (1867); Traugotl Kaiser, Schiiler der 2. Elemenlarklasse, 1 Stuck 2 Bani (1880);
Josef Johann Lederer, Schiller der 2. Elemenlarklasse, 1 Stiick ăsterreichischer 6 Kreuzer (1849); Johann Nagy,
1 russische 5 Kopekenek (1888), 1 ăsterreichischer 2 Kreuzer (1848) und 1 tii.rkische Scheidemiinze; Franz
Răsler, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 ăsterreichischer 5 Kreuzer (1859); Sigmund Rosenfeld und Friedrich
Wermescher, Schiiler der 2. Elementarklasse, je 1 Stiick G Krajczar (1849)'' 4 •
1899/1900: Die Direktion des reformierten Obergymnasiums in Csurgo schenkt 1 Bronzedenkmiinze
anlăElich der Feier des hundertjăhrigen Bestandes der Lehranstalt und der Einweihung des neuen
Gymnasialgebaude: Heinrich Schuster, Schiiler der 4. Elementarklasse, 1 ăsterreichische 2 Kreuzer Stiick
(1851); Johann Clementis, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 russische 3 Kopeken Stiick (1844); Eugen Franz
Maurer, Schiiler der 2. Elementarklasse, 2 ăsterreichische 2 Kreuzer Stiicke (1751, 1761), 3 ăsterreichische 3
Kreuzer (1800); 1 ăsterreichischer Kreuzer (1851). 1 portugiesisches 10 Cent Stiick (1864), 2 Stiick 5/10 Krenzer
(1860), 1 deutsches 1 Pfennig Stiick (1883); Eduard Miihsam, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 ungarisches 10
Kreuzer Stiick und 1 ungarisches 20 Kreuzer Stiick (1870), und 1 ungarischer 1 Kreuzer (1887); Johann Robert
Schiffbăumer, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 ăsterreichischer 1 Kreuzer (1812); Georg Viktor Sceopul,
Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 ăsterreichischer 1 Kreuzer (1861) 115 •
1901/02: Fritz Holztrăger von Bi.rk, 1 polnisches 6 Groschen Stiick; Traugott Wellrnann, Buchhalter der
Săchsisch-Regener Sparkassa, 1 ăsterrcichischer Kreuzer (1762) m;.
1904/05: Traugott Hendel, Gustav Fr. Kinn, Ludwig Klopott, Erwin Samuel Lurtz, Robert Maurer, Arnold
Măsler, Josef Moldovan, Josef Miiller, Friedrich Stefan Schwab, Hermann Sebes, Ludwig Szabo, Elemer
Weiss, Schiiler der Elementarschule, Friedrich Schneider, Heinrich Schusler, Ernst Wermescher, Schiiler der
Gymnasiums, 20 ăsterreichische und ungarische Kupfer- und Silbermiinzen aus den Jahren: 1780, 1812, 1816,
1851, 1860, 1864, 1869, 1885, je 1 kăniglich-rumănisches 2 und 5 Bani Stiick aus 1882 und 1884; 1 russisches 5
Kopeken Stiick (1852), 1 franzăsisches 5 Centimes Stiick (1896) und 1 one deime Stiick der Vereinigten Staaten
von Nordamerika; Ludwig Szabo, Schiiler, die Bronze-Milleniums-Denkmiinze 896-1896; Heinrich Binder,
Urmacher, 1 Silberdenar des rămischen Kaisers Verspasian" 7 •
1906/07: Georg Benesch, Gymnasialprofessor, 1 Maria Theresia D.G.R.Imp.ge.Hn.Bo.Reg.1766 Patrona
Hzwgariae, die Jungfrau mit dem Jesukind, 2 Maria Theresia D.G.R.I.Hn.Bo.R.A.A, 1 Kreuzer 1780, 3
k.u.k.ăsterreichische Scheidemiinze 1 Kreuzer (1851); Viktor Wermescher, Schiiler der 3. Elementarklasse,
Norbert Filp, Friedrich Fogarasi, Erich Orkar Teutsch, Robert Martin Teutsch, Edmund Adolf Weiss, Karl Zojzon,
Schiiler der 2. Elementarklasse, 8 Stiicke Kupfermiinzen (nicht bestimmt) 118 •
1908/09: Albert Klemens, Pfarrer in Botsch, eine Banknote "Ein Gulden" (1858) 8 n.
1909/10: Georg Schnell von Varna 34 verschiedene Miinzen; Arpad Plesch, eine Banknoteun.
1910/11: Robert Arz, Schiiler der 4. Gymnasialklasse, 2 Silbermiinzen!11 •
1912/13: Die Schiilerinnen der Mădchenbiirgeschule 1 Silber- und 1 Nickel-miinze; Trajan Grauer, Schiiler
der 2. Elementarklasse, 1 Kupfermiinzeu 2 •
1913/14: F.raulein Frieda Czoppelt, 80 Silber- ud Kupfermiinzen; Traugott Haltrich, Schiiler der 2.
Elementarklasse, 10 Nickel- und Kupfermiinzen!•:J.
1914/15: Willhelm Wellwig, Gymnasialdireklor, 1 Silbermiinze; Traugott Wellmann, Schiiler der 2.
Gymnasialklasse, 2 Kossuth Banknoten; Erich Alzner, Schiiler der 3. Elementarklasse, 1 Kupfenniinze; A. E.
Kirschner, Schiiler der 2. Elementarklasse, 1 Silbermiinze 94 •

1"'

In Pro~mmm de.~· vierklnssi~en wcm~eli.~chen G_1·mnusium.~ A.JJ. und der mit dem.~ellwn vorlwndenen J,chmmtullen in
(lm Sr:hluji dos juhms 1/J!J!J-1 !11!0. Siichsisch-Rt:lm, 1!100.
h'!Jendu, 1!Hll-1 !Hl2, Siichsisch-Reen, 1 !lOZ.
Elwmlu, 1!Hl2-1!Hl3, Siichsisch-Reen, 1!JO:t
Hlwnda, 1 !lOG-1 !107, Siichsisch-Reen, 1!!07.
Ehenrla, 1!l07-1!HJH, Siichsisch-Renn. 1!!011.
h'lwnda, 1!HJ!1-1!l10, Siichsisch-Reen, 1!110.
Elwnd(l, 1!110-1!111, Siichsisch-Reen, 1!111.
Siehen!Jiirgisdws Archiv/lnslilul, Nachlal) Czoppell. Siichsisch-Rngnn, Hand 2, V"4G, Sammlun~en, S. 3G!l.
In Jlro~mmm de.~ Fierklu.~si~en ()l'(!fl~eiisc:hen c;,~·mnct.~iums AH. und der mii clcmsdhen Ferlwnclenen /,ehmnstullen in
Siichsisch-llu~cn, nm Sr:hluji des juhn:s 1!11:-1-1!114, Siichsisch-Recn, 1!114.
J:'henr/(1, 1!114-1 !115. Siichsisch-Rmm, 1!!15.
H!Jlmr!n, 1!l15-1!l1G, Siichsisch-Reen, 1!11!i.
Siich.~i.~ch-1/e,~en,
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118

""
""
'"
!12

":'
"~

290

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

3. AnliquitătensamrnlungH"
1865/66: Martin Emrich schenkt ein bei Ausgrablmg eines Kellers 3 FuJ.l, unter der Kellerscholle gefundenes
krugăhnliches GefăJ.l,

aus gebranntem Ton.
1866/67 : Karl Etinger, Obernotăr, schenkt Bruchstlicke von rămischen GefăJ.l,en und ein Sti.ick rămis cher
Mosaikziegel von der Form einer Piskote.
1867/68: Biirgermeister Samuel Trangott Wermescher schenkte das in Gyps geschnittene Wappen von
Săchsisch-Reen; Kaufmann Johann Klein eine auf dem Kirschenberg gefundene Steinaxt.
1870/71: Professoren Georg Fischer und Wilhehn Hellwig schenkten TongefăJ.l,sti.icke aus dem răm.ischen
Lager von Wecs; Oskar Keintzel, Schiiler, schenkte einen am Miereschufer genmdenen steinernen Kelt;
Apotheker Hugo Czoppelt schenkte ein Morgensternbruckstiick.
1871/72: Isidor Che~ianu, Konzipist der ungarischen Kassationshofes in Pest und Daniel Josef Schuller,
schenken 3 Stiicke steinerne und 2 Stiicke eiserne Kanonenkugelbruchstiicke aus Visegrad; Lehrer Johann
Salzer schenkt 2 alte Kriige. Freiedrich Werrnescher, Schiiler, schenkt einen alten eisernen Schii.ssel und
Sporn.
1872/73 : Apotheker Hugo Czoppelt schenkt 2 Stiicke rămischer Mosaikziegeln von Thorenburg.
1873/74: Schuldiener Samuel Teutsch schenkt einen alten Steinkelt; Komitătsbeamter Alf:red Reicher
einen blank polierten (2) sch(n)eidigen Se:rpentinkelt; Senator Stefan Moisch von Botsch, einen Bronzering;
Allodialperceptor Samuel Wagner ein Messingsiegel vom 1627.
1874/75: Georg·wermescher schenkt einen rămischen Stein von Hodak; Julius Werrnescher, Schiiler, eine
groJ.l,ere und kleinere Mosaikziegel von Thorenburg.
1883/84: Michael Schuller-Wagner, schenkt 11 Stiicke rămischer Mosaikziegel aus Thorenburg.
1884/85: Georg Binder, GelbgieJ.l,er, schenkt ein kleines 0,99 kg schweres Glăckchen mit dem Zeichen N.F.
(zwischen den Buchstaben ein Anker) , I.H.S . (auf dern mittleren Verbindungsstrich des H. Ein Kreuz, lmter
dem Strich ein Herz) und 2 Bilder mit den Unterschriften: S. Stanrost und S. Aloys Gonzaga St.
1886/87: Kraus Farkasch schenkt einen Bronzekelt.
1890/91: Emil Ernst Binder, Schiiler, schenkt einen Steinkelt.

We săchsisch-rcgcner ev.Schule am Anfang des 20. fahrhundcrls

95

Dieses lnvenlarisl im Siebcnbi.irgischcnArchiv/lnslilul, Nachlaf; Czoppell, S ăc hsis c b-Rege n, 13and 2, Vl46 , Samm lungen,
S. 370 vorbanden,
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Colecţiile Gimnaziului evanghelic din Reghinul săsesc (1865-1915) (1)
În acest studiu, autorul prezintă detaliat constituirea bibliotecii gimnaziului evanghelic, a coleqiilor de
de antichită1i.
Acestea s-au constituit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în baza achiziliilor şi dona1iilor elevilor
(etc.), devenind cele mai importante coleqii de profil din zonă. Constituirea lor s-a încheiat la 1915, în vremea
Primului Război Mondial.
numismatică şi
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Publicaţii

activiste proguvernamentale româneşti
din Ungaria dualistă.
Discursul politic al ziarelor "Patria" şi "Viitorul"
Vlad POPOVICI

Studiul de fa~ă îşi propune să facă introducerea într-un subiect total ignorat până în prezent: grupările
politice româneşti moderate, proguvernamentale, din Ungaria dualistă. Alături de activiştii din cadrul
Partidului Na~ional Român din Transilvania (în continuare PNRT) şi, după 1881, al Partidului Na~ional Român
din Transilvania şi Ungaria (în continuare PNRTU), care se resemnau după fiecare confcrin~ă şi continuau
să rămână în pasivitate pentru a nu deranja "solidaritatea", an existat şi curente ce au încercat să sus~ină
mişcări activiste, independente de linia oficială. Ocnltate de istoriografie, din cauza impactului slab pe care
l-an avut în epocă, dar şi din cauza sentimentului că au reprezentat devian~e de la cauza na~ională, aceste
grupări şi discursul pe care l-an promovat trebuie recuperate, fie şi numai pentru motivul că, uneori, prin jocul
împrejurărilor, au determinat traseul politic a·l altor facpuni din interiorul PNRTU.
În perioada 1865-1890, în Ungaria au apărut cel pu~in două ziare româneşti cu orientare promm~al activistă,
ambele la Budapesta: "Patria" şi "Viitorul". Deşi legate mai degrabă de mişcarea şi tradiliile activiste bănă~ene,
aceste publica~ii şi grupnrile politice din jurul lor au inclus şi personalită~i ardelene, iar impactul mediatic
asupra teritoriilor intracarpatice este de necontestat. În asemenea aventuri politice nu au fost implica~i decât
foarte pu~ini lideri de primă mână, iar sursele documentare sunt relativ să.race 1 , ceea ce face, momentan,
imposibilă reconstituirea, într-o mai largă măsură, a structurii şi activită~ii acestor grupări. În lipsa unei
prosopografii a mişcării na~ionale, multe dintre figurile activismului proguvernamental rămân foarte pu~in
cunoscute, iar numele din structma teritorială a Partidului Moderat Român (în continuare PMR) nu spun, în
marea lor majoritate, nimic. În aceste condilii. scmta incursiune în discursul jurnalistic pe care o propunem
mai jos are doar valoarea unei introduceri, pe care sperăm ca cercetări ulterioare să o dezvolte, recnperând întro cât mai mare măsură şi această parte a istoriei politice a monarhiei dualiste.

Discursul politic al ziarului "Patria" (1871-1872)
Apărut intre septembrie 1871- septembrie 1872 la Pesta 2 , jurnalul reprezenta interesele unei aşa numite
"partide deakiste româneşti". Date despre membrii consor~inlni care de~inea aqiunile pnblica~iei aşteaptă să
fie recuperate, singurii nominaliza~i în paginile ziarului fiind redactorii responsabili: Francisc Virgiliu Oltean

(septembrie 1871- aprilie 1872), Romul Ulpin Preda (aprilie- iunie 1872), Iuliu Popovici (din 14 iunie 1872).
Din păcate nu s-au păstrat primele numere, cele în care era definit programul şi conduita politică a editorilor,
dar discursul promovat permite plasarea lor, fără dubii, în tabăra guvernamentală.
Cea mai interesantă dintre ideile promovate de gruparea ce sus~inea apari~ia "Patriei" este renun\area la
criteriul na1ional ca formă de organizare politică. Această ini~iativă, extrem de modernă dealtfel, este cea care
1

Nu există o arhivă a acestui parlid identil'icată pfmă la ora acluală iar referinţele bibliografice sunt minime. Discursul
jurnalislic rămfnw, momcmtan, singura sursă consistentă care ni se oferă, nici aceasta însă intc!gral, deoarece colecţiile
celor două jurnale sunt caractt!rizate de mari lipsmi. "H1tria''. care nu apare decflt un an, între 11!71/11!72. benel"iciază
de o coleqie ramfiată la Biblioteca Acadc!miei H.omfme filiala Cluj, iar coleqiile ziarului "Viitorul"' aflate la Biblioteca
Centrală Universitară Clnj şi Biblioteca Acadt!miei H.omfme filiala Cluj se prezintă în slare bună doar pentru primele
şase luni de apariţie, ullerior exemplan!lc! fiind din ce în ce mai rare.
Ion llianu, Nerva !Iodoş, Alexandru Sadi Ionescu, Puhlimţiunilu Jwriodir:e româneşti, lom 1, Jlucurnşti, 1!!13, p. 4114.

Revista Bistrilei, XX, 2006, pp. 293-300
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face diferen~a între linia politică a "Patriei'' şi orice altă formă de actidsm românesc, inclusiv cel al moderatilor
proguvernamentali din 1884, Articolele de fond ale publica~iei sus1in necesitatea modernizării vie~ii publice
a românilor prin coagularea lor în jurul unor doctrine politice şi nu pe baze etnice: "De alta pmte, din puntu

de Federe alu constitutiunei tierei, si din pzwtu de vedere alzz statului si alu intereselom nostre comzme, aflanm
de foite periczzlosu acelzz principiu promwciatu, ca concctatienii patriei nostJ:e se formeze partide dupa limba si
nationalitate si nu dupa principii politice":1, Dacă alte forme ale activismului, fie şi guvernamental, rămâneau
fidele organizării în partide na1ionale, grupul de la "Patria" cerea insistent înrolarea românilor în partidele
politice maghiare şi, evident, de preferat în cel deakist, atunci la putere: " ... politic'a cea mai ratiunabila ar fi, daca

romanii deachiani s'aru insoci cz1 deachistii celorlalte nationalitati ca se alega de deputatu

1111

deachistu" 4 •

Renun1area la ideea partidului na1ional ca formă de reprezentare a intereselor românilor era consecin1a
a perspectivei proiectate de jurnal asupra realită1ilor din Imperiu. O puternică doză de filomaghiarism
caracterizează această perspectivă, românilor fiindu-le permanent amintită situa1ia lor de cetă1eni ai statului
nalional maghiar, patria la care face referire şi titlul periodicului". Fundamentul constituirii statului fiind
compromisul din 1867, orice atitudine de condamnare sau refuzul recunoaşterii acestuia sunt din start înfiera te:
"0 multime de cestizwi Yitale pentru noi romanii azz rcmaszz si l'Ol'll remane nedeslagate pana atzwcea, pana
directă

candu noi cu totii nu Fomzz dice: mz atacamu Alt. XII din anulu 1867 pentm ca acela pre noi, capre romani,
mz ne asupresce"<;. Alături de acceptarea compromisului, românii trebuiau să renun1e şi la preten1iile asupra
autonomiei Transilvaniei: "noi romanii n 'mrenm nici o pofta d'a despmti TransilFani'a de Ungari'a si prin
acest'a a nimici integritatea tierei"7 •
Pornind de pe asemenea pozi1ii doctrinare, problema drepturilor na1ionale căpăta o cu totul altă dimensiune,
căci, oricât de guvernamentali, până şi redactorii "Patriei" recunoşteau necesitatea reglementării acesteia: "ea

se poate amana pe unu timpumai lzmgu sau mai scwtzz, dar' de o am an are eterna, ad calendas graecas Illl poate
fi l'orba"11 • Ob1inerea unor drepturi era însă condi1ionată, la fel ca în discursul guvernamental, de intrarea în
zona constitulională a politicii prin activism, recunoaşterea stării de fapt din Transleithania şi, evident, cereri
moderate: "Parol'a nostra a fostu si este: moderatizwe precumpanita in pretensizwile nostre romanesci, activitate

neobosita pe teremzhz constitzztionalzz si spiritu de impacatizwe falia cu magbiarii (...) Pentm a pote conta la
umz reszzltatzz fal'oritoriu pentnz cazzsele nostre, apare inainte de tate de recerintia principala, ca basa legala,
impacatiunea czz Austria depusa in mticolzzlzz de lege XII din anul1867 sa nu fie atacata de catra romani'~ 1 •
Dezideratul polarizării politice în funclie de criterii pur doctrinare este dificil pus la încercare atunci
când, chiar deakistii români recunosc necesitatea acordării unui interes special cauzelor nalionale: "Pusetizmea

nostra, a romanilor dealdsti, este deci czi multu mai grea decatzz pusetizmea maghiarilor seu nemtiloru dealdsti,
deorece noi avemu detorinta dzzpla, 1-a a lzzcra, din pzwtu de vedere generalzz alu pmtidei, pentru principiile
deakiste, 2-a a lucra pentm interesele nostre speciale romanesci intre marginile legii si cu padirea integritatii
patriei nostre" 10 •
În spiritul acestei idei, "Patria" va găzdui în paginile sale, ocazional, şi atacuri la adresa structurilor locale
patronate de guvern. Un exemplu în acest sens este protestul împotriva men1inerii lui D. Ujfalusi în funqiile
de comite suprem de Satu Mare şi Chioar. ambele zone fiind majoritar româneşti 11 . E adevărat, în spiritul legii,
se mai invocă şi imposibilitatea cumulului a două asemenea functii, dar ini1iativa rămâne oricum notabilă,
arătând că exista o oarecare tendin1ă de depăşire a liniei guvernamentale. Regăsim însă şi cazuri în care,
în afacerile româneşti, pozilia jurnalului pestan s-a identificat perfect cu cea a guvernului, de exemplu în
chestiunea desfin1ării ultimelor rămăşi1e ale grani1ei militare năsăudene. Fără să amintească nimic despre

J

4

"
"
7

"
"
Hl
11

"Patria'', II, 11!72, nr. 4G, 22 Aprilie/5 Mai, p. 1. (În loal<~ reproducerile lexluale din zian~ am păslral grafia epocii,
deoarm:e, deşi puţin mai greoaie din cauza formei elimologicn utilizate, <~sle, loluşi, inleligihilă)
I/Jidem, nr. li~. 14/2!i Iunie, p. 1.
Ibidem, nr. 7!l, 1!i/2U Iulie, p. 1.
Ihidem, nr. ~7. 21 Mai/2 Iunie, p. 1.
Ibidem, nr. 4!i, 22 Apr./5 Mai, p. 1.
Ibidem, nr. 40, 7/l!l Aprili<~. p. 1.
Ibidem, nr. ~:1. 12/24 Mai, p. 1.
J/Jidem. nr. 4!1, 27 Aprilie/1 OMai, p. 1.
Idem" 1, 11171, nr. 11i, li Deccmbrie/24 Noiembrie, p. 1.
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beneficiile aduse de sistemul grăniceresc românilor. ziarul salulă ini~ialiva guvernului, care oprise vărsarea
sângelui ardelenilor "pentm interessele, în cele mai muie casr1ri egoistice, ale unei elice militare dela cwte"u.
Linia proguvernamentală se lasă mult mai uşor identificată în articolele de fond care analizează via~a
politică a Ungariei. Orice ini~iativă a opozi~iei este din start condamnată iar aceasta este prezentată ca fiind
mult mai periculoasă decât guvernul: ,,Acuma, candu unele intemplaminte mai tardie din corpul legislatii• si

de prin press'a opositi1male dovedescu eclatantu, ca opositiunea de astadi este cu nmltu mai periCIIlos'a pentm
natiunalitati decat partida g1wemamentala "13 .
Viitorul prim ministru, Tisza Kalaman, pe atunci în opozi~ie, era una dintre !intele predilecte ale atacurilor
"Patriei", indiferent că era vorba de interpelări ale unor miniştrii în dietă sau de ac!iunile electorale. Cu ocazia
alegerilor din 1872, opozi!ia ajunge să fie dur atacată sub pretextul încercărilor de cumpărare a voturilor:

"A1•em sciri pozitil'e din mai multe pmti ale tierei si cu deosebire de prin pmtile locuite de mmani, ca apositi unea
c01tesesce 1111 numai c11 felu de felu de pmmissirwi, cari prin legislatiune niciodata nu se For accepta, ci lucr'a
diua, in vederea ll11nei, c11 bani, bucate si beuturi spre corwnperea alegetorilor. Romanii nostri in unele pmti de
doue saptamane incoce 011 vin si vinarsu in abundentia gratis; cei seraci capela sr1me mai mici anticipatiFe, cei
cz1 injluentia: sume marisiore"14 . Chiar şi candida!ii Partidului Na!ional Român din Banat (în continuare PNRB)
sunt acuza~i de utilizarea acestor practici electorale, sus!inându-se că familia Mocsony ar fi cheltuit, pentru a
ob!ine voturi, 43.000 fl. v.a. doar în Făget şi Arad, sumă, evident, exagerată 15 •
Alături

de opozi!ia liberală maghiară, nici opozi!ia na!ionalită!ilor nu a fost menajată în paginile "Patriei".
Dacă pentru Transilvania se acuza men!inerea pasivită!ii politice, bănă!enii erau învinovă!ili de prea desele
colaborări cu sârbii. Primul eveniment major fa!ă de care se ia atitudine este înaintarea către Dietă a unei
rezolu~ii semnate de şapte deputa!i români şi de Svetotzar Miletici. Considerând că aceasta cuprinde în mare
parte deziderate panslaviste, redac!ia "Patriei" ia atitudine, acuzând şi faptul că fusese lăsat să o înainteze
depulatul sârb: ,,Au nu este batjocura popomlui mmamz, care a trimisu pre cei siepte allegati la legislatiune

spre aperarea si eluptarea dreptelor pretensilwi ale mmanilom, candu ei uitandu-se de lipsele cele multe
ale popomlui mman spriginescu politic'a wmi serbu fantastu, opera principii panslaFistice si se obtendu de
represen tan tii intereselor slaFice "11i.
Mai mult, deputa~ii români din Dietă sunt acuza~i constant de lipsa de activitate parlamentară:

"Jmpregiumrea, ca dep11tatii nostri romani nici chiar acuma, candu in legislatiune se desbatu interessele cele
mai imp01tante ale tierrei, n 'afla de denum a intra in desbatere generala si speciale a budgetului, care arata
icon 'a cea mai adeFerata a 1•ietei statului- este o adeFarata calamitate"17 • În aprilie 1872, "Patria", nemul!umită
de conclusele conferin~elor na~ionale de la Arad şi Becicherecul Mare, lansează noi atacuri împotriva sârbilor
şi a PNRB 111 • O polemică de presă are loc, în paralel, cu ziarul "Albina".

Atitudinea fală de pasivismul ardelenilor nu a fost nici ea mai în!elegătoare: "PassiFitatea, cea adorata de
romanii ardelenii arde acum la degete; striga toti din tate pmtile chiam prin jumalele pasiFistilor, ca szmtenm
batjocoriti, suntenm elr1dati si insielati; totodata apelez a la fiecare mmanu adeveratu a fi activu in gradul cell1
mai mare pentm sustinerea drepturilor nostre politice prin - nmnicipii" 19 • În unele cazuri discursul leagă
pasivitatea de reprezentările sociale ale tarelor corpului etnic 20 : " ... passivitatea ca o bala lipiciosa ne-a slabitu
in tate lucrarile nostre pz1blico-politice, - dm,edescu, că in tate direpturile politice amu fost passivi, nepasatori si
lenesi" 21 • Două sunt acuzele majore aduse acestei atitudini politice: neimplicarea în via!a politică nici măcar la
nivel comitatens şi municipaP şi, mai grav, faptul că prin neparticiparea în Dietă s-ar fi pierdut oportunitatea
ob!inerii unor condi1ii legislative mai pn1in dure în chestiunile care îi priveau pe români: ",Vu voim a dice prin
1

"

1:1
H

15
11
;
17

1

"

1

"
20
1
"
22

Ihiclem, m. 17, !1 Dr!cemhrie/27 Noiembrie, p. 1.
Ihhlum, m. 15, 20 Noir!mhrie/2 Decembrie, p. 1.
Idmn, Il, 11172, nr. 45, 20 Aprilie/:i Mai, p. 1.
I!Jiclr!m, nr. 5!1, 13/31 Mai, p. 1.
ldc!m, 1, 1!171, nr. 1!1, :i/l!i Dm:embrie, p. 1.
Ihhlum, nr. 20, 7/20 Decembrie, p. 1.
Ihhlum, nr. 41, !1/21 Aprilie, p.1; ldem, II, 11172, nr. 40, 22 Aprilir!/:i Mai, p. 1.
ldmn" 1, 1!171, 14, 17/2!1 Noiembrie, p. 1.
vezi plr. acestea Sorin Milu, Gunuza iclunUlă{ii na{ionalu la rom{mii arclduni, Bucureşti, 1!1!17, p. 1117-1 !10.
.. H1lria", 1, 11171, nr. 14. 17/2!1 Noiembrie, p. 1.
Ihidum.
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acest'a, ca daca romanii din Ardeal!! erau representati in parlamentu, unde majoritatea decide, nici ca se potea
ascepta- dicem si afirm am!! inse, ca acele legi, dupa chiarificatiunile detaiate ale romanilom, ce le-am fi datu
ei in sectiuni si in parlamentu, erau c11 multumai blonde si cu nmltu mai fmroritore pentmnoi, decatu cum sunt
ele asta-di, si acest'a intre impregiurarile de feti-a ni prindea mai bine decatu nimica":!.:1•
Dintre curentele politice româneşti, doar activiştii ardeleni s-au bucurat de sus~inerea publicistică a
"Patriei". Deşi se situau pe aceleaşi pozi!ii ca şi bănălenii şi pasiviştii în privinla recunoaşterii dualismului, sunt
menaja~i de ziarul pestan tocmai pentru că reprezentau alternativa la pasivismul care tindea să se generalizeze.
Orice iniliativă care putea schimba atitudinea politică era salutată, iar conferin~a activistă de la Sibiu din 5-6
mai 1872 a fost foarte bine primită, corespondentul "Patriei" trimilând un articol exagerat de entuziast2 4 •
În spiritul doctrinei activiste, este subliniat rolul mitropolililor în conducerea mişcării nalionale: "Credenm,

ma suntem convinsi, ca Feneratii nostri Metropoliti, indata ce ei in cointelegere si solidaritate vor suscepe
fimlu actiunii, vom alunga de pe terenulu politicu pre toti siarlatanii si pricolicii nostri, cari in estremitati si in
direpturi destructil'e cerca si cugeta a pote afla salvarea interesselor nost.re"25 • Sunt publicate, de asemenea, atât
manifestul politic al lui Ioan cavaler de Puşcariu, Cauza română la 1872, cât şi replica Comitetului Central
Electoral activist la conferinla pasivistă de la Alba Iulia din iunie 1872 2 (j.
Ideea colaborării româna-maghiare, pe care o vom regăsi peste un deceniu în programul PMR, este de
asemenea prezentă: "Si noi asia credem, ca tocmai romanii cu ungurii si ung11Tii c11 romanii 011 lips'a cea
mai mare d'a se intielege unii pre altii"27 • În spiritul aceluiaşi discurs, se neagă existenla oricărei tendinle de
maghiarizare: "Momentuln 'a sositu inca credem nici 1111 va sosi, ca lupii maghiari se Fina in adevem asupra

romanilom ca se-i inghita, dar' suntem convinsi, ca daca romanii l'Ol'll fi Fre-o data in atare pericolu de vieti'e,
candu in adevem vore ave lips'a mare de ajutoriulvecinilor nostri, - atuncea nimenea 1111 va mai gandi a ni
veni in tu ajutoriu "2 ". Singurul aspect în care activiştii nu sunt aproba li este sus1inerea Congresului na1ional:
"Se vede deci, ca ide'a wmi congresu nationalu politicii de o pmte este in contradicere cu parlamanetulu si
constitutiunea tierei de alta pmte este impracticu si fara nici llllll folosu" 2n.
Discursul politic activist promovat de jurnalul "Patria" este, cu siguranlă, cel mai radical dintre formele
acestui curent. Deşi redactat la Budapesta, aria sa de impact şi interes cuprindea întregul teritoriu al Ungariei,
implicându-se direct şi în chestiunile politice ale românilor ardeleni. Deoarece pornea de la premisa respectării
stricte a criteriilor doctrinare în polarizarea politică, activismul deakiştilor poate fi considerat totodată şi una
dintre cele mai moderne linii politice încercate de români în perioada dualistă, depăşind în mod evident
viitorul Partid Moderat al mitropolitului Miron Romanul. Tocmai acest mult prea modern caracter a făcut însă
ca grupul deakiştilor să nu se bucure de succes. Privi li, într-o logică a nalionalismului, mai degrabă ca tradători
şi colaboralionişti, nu au reuşit să oblină nici măcar sprijinul financiar pentru redactarea ziarului, care îşi
încetează aparilia în toamna lui 1872.

Partidul Moderat Român şi ziarul "Viitorul" (1884-1885)
Terminologia poate ridica deseori probleme şi cauza neînlelegeri. Este şi cazul obiectului nostru de studiu,
la care suntem nevoili să ne referim fie ca activism radical fie ca partid moderat, ceea ce ne obligă la câteva
scurte consideralii terminologice. În spiritul epocii, din punctul de vedere al mişcării nalionale, activiştii sunt
într-adevăr aripa moderată. Ei înşişi şi-au denumit forma~iunea Partidul Moderat Român din Ungaria. Punând
însă problema într-un studiu care are drept subiect activismul, terminologia necesită reconsiderări: activiştii
moderati sunt cei care continuă pe linia PNRTU în timp ce grupul minoritar, constituit în PMR devine automat
radical din punct de vedere al ideologiei activiste. În acest sens, ne vom referi pe parcursul studiului la Partidul
Moderat Român, cu o ideologie activistă radicală, asociere nu foarte fericită de termeni, dar care exprimă poate
mai bine decât orice situalia delicată în care se găseau acest tip de grupări, prinse între imperativele politicii
"nalionale" şi presiunile guvernului cu care se aliaseră.
Idem, II, 1!172, nr. :Hl, 2!l Mnrlie/11 Aprilil!, p. 1.
Ibidem, nr. 4!l, 22 Aprilie/4 Mai, p. 2-3.
2
" I/Jidem, p.1.
20 I/Jidum, nr. 72, :-10 Iunie/12 Iulie, p. 1.
27 Idem, 1, 1!!71, nr. 15, 20 Noimnhrie/2 Decembrie. p. 1.
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IIJidom.
"" Idem, Il, 1872, nr. 4D, 22 i\prilie/1 !l Mai. p. 1.
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În 1881, mitropolitul ortodox Miron Romanul, la presiunea guvernului maghiar, s-a dezis, într-o circulară,
de programul Conferintei PNRTIJ de la Sibiu, redactând o replică moderată, menită să sustină ideologic un
partid "constitutional român" adept al liniei activiste. Cele 10 puncte programatice pe baza cărora urma să
se definească linia politică a forma1iunii făceau referire la recunoaşterea unirii Transilvaniei cu Ungaria şi a
dualismului, participarea la alegeri şi formarea unui club independent în Dieta Ungariei. Spre deosebire de
vechii deakişti de la 1872, partidul urma să fie organizat pe criterii etnice, subliniindu-se chiar faptul că cei
ce vor candida în alegeri urmau să fie de na1ionalitate română. Era men1ionat, de asemenea, interesul pe care
partidul urma să îl manifeste pentru problemele na1ionale. Un alt aspect interesant este formularea primului
punct al programului: "Scopul principal al Partidei Naţionale Române este, a lucm peni..J·zz consolidarea statului,
prin realizarea principiilor eumpene de libe1tate, egalitate şi frăţietate": 10 • Ataşamentul fă1iş fală de pricipiile
liberale europene era de fapt declara1ia de adeziune la linia guvernamentală a liberalilor tiszaişti.
Din cauza neîntrunirii numărului necesar de membri şedinta de constituire nu a mai avut loc şi nici
circulara prin care se impunea preo1ilor participarea la alegeri nu a avut prea mult succes. În comitatul TurdaArieş, de exemplu, un singur preot, beat şi acela, a participat la votare 31 . Ideea a fost reluată în 1884, când a
fost înfiin1at, în martie, Partidul Moderat Român. Programul acestei grupări, care îi avea în frunte pe Miron
Romanul, Iosif Gall, deputat dietal, şi George Szerb se declara de acord cu hotărârile Conferin1ei de la Sibiu,
exceptând punctele şapte şi nouă: votul universaL respectiv nerecunoaşterea dualismului. PMR recunoştea
dualismul, alipirea Transilvaniei la Ungaria şi adoptase ca tactică politică activismuP 2 •
Apari1ia PMR şi mediatizarea sa fuseseră bine pregătite, încă din anul precedent. Criza "Telegrafului
Român", în urma căreia Nicolae Cristea, însoiit de viitorii tribunişti, părăsise redac1ia în toamna anului 1883,
lăsase în mâinile mitropolitului Miron Romanul un ziar românesc influent şi cu o puternică tradi1ie activistă în
spate, iaJ: aparitia "Viitorului" de la 1 ianuarie 1884, a contribuit la intensificarea discursului moderat. În jurul
nou-înfiin1atului jurnal s-a coagulat nucleul Partidului Moderat.
Nu cunoaştem exact care a fost numărul de membri ai forma1iunii, dar lista par1ială a celor prezen1i în
14 martie 1884la conferin1a de la Budapesta ne poate oferi o minimă idee în legătură cu simpatizanlii ini1iali.
Din cei 44 nominaliza1i majoritatea provin din părlile vestice şi îşi desfăşurau activitatea la 1884 în Banat sau
Ungaria. Dintre cei care în acel moment activau în Ardeal sunt prezen1i doar 6 : 2 blăjeni (Ludovic Ciato şi
Alexandrn Crama), 3 sibieni (mitropolitul, Ilarion Puşcariu, Ladislau Pop Harşian) şi Ioan cavaler de Puşcariu.
În aceeaşi listă îi regăsim pe mai vechii votan1i proactivişti de la Miercurea: Samuil Poru1iu şi Iosif Hoszn:13 .
În Comitetul Central Electoral al PMR (în continuare CCE) au fost aleşi: Miron Romanul, George Szerb, Cornel
Diaconovich, Demetri Bonciu, Ludovic Ciato, D. Oprisiu, Sigisrrmnd Catoc, Athanasiu Cimponeriu, Germ·d
Venter, Lazar Ionescu, Leontin Simionescu.
E foarte probabil ca nu to1i cei prezen1i la Budapesta în 14 martie să fi împărtăşit în întregime ideile
programuluiPMR. Ioan cavaler de Puşcariu, de exemplu, nu eramul1umitde atitudinea mult prea guvernamentală
a "Viitorului", la care colabora:14 • Alli participan1i (L. Ciato, C. Diaconovich, A. Crama) pot fi regăsi1i ulterior
printre membrii CCE al Pl'•tRTU.
Organul oficial de presă al partidului era ziarul "Viitorul", care apărea de trei ori pe săptămână la Budapesta
şi care, pe perioada scurtei sale existen1e (ianuarie 1884-martie 1885f1", va reprezenta un adversar constant
al publica1iilor mişcării na1ionale. Sub deviza ActiFitate şi Legalitate. Dreptate şi Frăţietate! (vechea deviză
din 1881) jurnalul va dezvolta un discurs moderat, proguvernamentaL Nu cunoaştem numărul de abona1i ai
"Viitorului", dar sistarea apari1iei în 1885 arată că nu fusese bine primit. În ceea ce priveşte aria de răspândire,
credem că se reducea, în mare măsură, la păr1ile vestice şi Ungaria. Această supozi1ie pleacă de la constatarea
că, în timp ce ziarele importante publicau mersul trenurilor pentru întreaga zonă românească şi Ungaria,
pornind de la Budapesta, "Viitorul" publică mereu doar mersul trenurilor pe liniile vestice, din Banat, Serbia
şi Ungaria actuală, adică pentru zonele în care avea mai mul1i abonaii.

:m
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:13
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lhodor V. Păcătian, C(lr/u(l du uur mu luptde politice ulC" rom{wilor du HUIJ cormlfl(l ungură, voi. VII, Sibiu, 1!ll:l, p. 35-37.
Keilh IIilchins, Liviu Maior, Corespondenta lui Ioan llntiu cu George !Jnrit 1lUi1-1lJ!J2, Cluj, 1!170, p. 225.
T. V.l'ăcătian, op. cit., p. 142-144.
"Viilorul", 1, 11!1!4, nr. 35, 20 Mnrlic/1 Aprilie, p. 2.
Ihidum, nr. :J4, Ei/27 Marlie, p. 1.
1. Bianu, N. Ilodoş, Al. Smli Ionescu, op. cit., p. 770-771.
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Încă din primele numere publica~ia aclivistă şi-a luat rolul în serios, sus~inând că guvernul ac~ionase
moderat în chestiunea legilor învă~ământului atunci când opozi!ia ceruse introducerea limbii maghiare ca
materie obligatorie în toate şcolile şi la toate nivelurile:H>. De asemenea, "Viitorul" şi presa guvernamentală
maghiară nu intrau în polemici: "Sunt foi, cari port a zw ton mai moderat si areta care1·a bunal'Ointia faci a de

noi şi aceste sunt a se cota mai mult între foile partidului gzwemamental, dar' apoi sunt multe de acele, pre cari
le conduce ura nedumerita facia de natiunalitatea nostra si folosesc, ori shimonosesc tot eFenimentul cât de
neinsemnat, spre a ne pote infera de rei patrioti'm.
Înaintea alegerilor guvernului i s-a făcut campanie electorală: "Pmtid'a liberală şi gzwemul ieşit din sânul
ei a arătat cu fapta, că se munceşte să îndrepte multe din relele trecutului, să îmbunătătească soarta popomlui.
Oposiţizwea umblă cu promisiuni goale ":m, dar nu au lipsit nici criticile, când s-au luat în discu!ie problemele
na!ionale: "... când pril'im însă la reformele amintite mai în zmnă, atunci trebue s-a mmturisim, că noi nu potem
fi îndestulaţi întru tate şi cu aceste resultate câştigate. Nu potem fi indestulaţi pentm ca articlul de lege XLIV
din 1868 despre îndreptăţirea naţiunalităţilor ni se pare a fi desconsidemt în mai multe dispuseţizmi a le sale
privitarie la instmctizmea publică şi la administraţizwe ":J!J.
Prima prevedere a programului moderat era plasarea pe terenul constitu!ional şi purtarea oricăror lupte
politice doar în limitele legii:"În tate acţiunile sale va lua de baza legalitatea, stând pe terenul constituţizwei ti erei.

Acesta înse mz impedeca a lucra pentm unei seu altei legi pre cale constituţionale dea aceea este vatematoria
pentm interesele patriei, ori ale natiunalitatei sau ale bisericelor nostre •-to. Prin legalism se în!elegea însă şi
recunoaşterea unirii Transilvaniei şi a compromisului din 1867, considerate condi1ii sine qua non ale oricărui
demers politic: "Cine nu recunoasce dualisnwl, cine ataca zwizmea Transilvaniei czz Ungari'a, acel'a e un inimic
neimpacm•er al statzzlzzi Ungar, acel'a e reu patriot, czz atari omeni mz potem sta nici la vorba, precum d.e. nu-l
41
Fa primi de bun patriot nici în Romani'a pe acela ... " .
Legalismul implica inevitabil şi activismul politic, pentru a cărui justificare viitoriştii pledează constant.
Cheia de boltă a discursului o constituie asocierea activismului politic cu activitate în toate domeniile vie!ii
publice. Activismul politic ar fi doar unul dintre aceste domenii, important, dar nu singular. În lipsa unei
constante activită!i din partea românilor, aceştia nu pot fi considera!i buni patrio!i, căci a fi un bun patriot/
cetă!ean înseamnă şi implicarea în via!a publică: "... înaintarea nostra e conditizmata dela doue lucmri plin cipali:

antaiu dela administmţizwea buna justiciara, financiam şi politica, a doua dela hamicia nostm, dela insusirile
nostre proprie (... ) Cwnca administmtizwea justiciara, financial'O şi politica se fie cât mai pezfecta, este în
interes general al tuturor patriotilor adevemti, fara deschilinare de nationalitate. Eata dar îndata llll teren vastu
de interese identice între români şi zwguri"42 •
Activitatea nu ~ne doar de implicarea în "treburile cetă1ii" ci şi de men!inerea identită1ii şi a profilului
moral al corpului etnic: "Trecând la a doua recerintie a prosperarii poporatiunei, la hamicia propria de a se folosi

de condipzwile generali, de drepturile, favonzrile, cari compet fie-cămi cine, aci depind mult dela crescerea, dela
cultzzr'a si poterea morale a popomlui; aci eara e un campumulti amitoriu de activitate pentru inteligenţi a. (... )
În zadar pot fi garantate pre lzmtia dreptulile cele mai fmmoase pentm 1111 popor, deca el în urma decadienţei
sale morali ori materiali, mz se scie folosi de ele, pâna când popomllzamic şi pra lânga drepturi mai restrânse
se scie validita"43 . În lipsa f!Ctivită1ii, care trebuie promovată de sus în jos, de către intelectuali, există pericolul
ca întregul corp etnic să fie afectat. Regăsim aici aceeaşi rela1ie între pasivitate şi lene ca şi în discursul
"Patriei": prin pasivitate spiritul na1ional nu se mai exersează şi devine viciat, alunecând spre letargie şi, în
final, extinqie: "... pasivitatea produce amortire a poterilor şi ea e calea cea mai scmta spre adormirea totala,

adeca spre perire'-t 4 •
"Viiloml", 1, 1Bfl4, nr. 22, 15/27 FoiJruario, p. 1.
nr. 7, 12/24 Ianuario, p. 1.
:'"
nr. G4, :nMai/12 Iunio, p. 1.
:m
nr. 57, 12/24 Mai, p. 1.
'"
nr. 1, 1/13 Januario, p. 1.
''
nr. 10, 1!1/:Hlanuario, p. 1.
' 2
nr. 1, 1/B Ianuarie, p. 1.
Ju
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"

Ihidem,
Ibidem,
J/Jidem,
Ihidcm,
Ihidum,
Ibidom,
Ihidem.
Ibidem.
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În plan politic, prioritatea trebuia să fie nu negarea sistemului (aşa cum făcea programul PNRTU, care nu
recunoştea unirea Transilvaniei şi dualismul) ci lupta pentru aplicarea corectă a legilor în vigoare: "In loc de a

perde vremea CII atacllri far' de folos in contra atator legi, prin care ne dusimanim numai tot mai tare ci intrega
natillne maghiară, fara se potem invinge; ar fi mai bine se ne ocupam CII aplicarea legei de nationalitate, se
ne concentrăm programele pre langa Faliditarea drepturilor nostre nationali date in aceea lege"4 ". Pasivitatea
nu putea fi decât dăunătoare şi ineficientă, în viziunea modera 1ilor, deoarece românii nu aveau for1a necesară
pentru a bloca întregul sistem politic şi administrativ: "... ce e drept 1111 din Fina nostra ci în urma relelor din
trecut ne lipsesc fm1ele unei passiFiiăţi, carea lacas, cand mi aFem alta cale si alte midiloce, sa pata produce ea
insa-şi resultate bune pentm o caus a drepta •>4G.
Pornind de la aceste premise, dezbaterile în care s-au implicat modera1ii, prin intermediul "Viitorului", au
vizat permanent Partidul Na1ional şi atitudinea politică a acestuia. Principala acuză adusă de activişti consta în
nejustificata extindere a ideii de solidaritate asupra întregului corp etnic românesc, fapt care punea în umbră
grupările minoritare. Nici chiar în interiorul PNRTU, sus1ine "Viitorul", nu există solidaritate: "Conducatorii şi
fmntaşii

natiunali din 1881 în se, in inst.rucţitwile lor date agenţilor lor pent.m alegătorii din comitate, au oprit
de a se dechiara în conferientele lor p01ticulare în privinti'a passiFitatii seu activităţii. Si astfeliu
s'au fabricat cuncll!se bune numai de parada diuaristică spre solidaritatea Românilor în passivitate, concluse
dezavuate chiar prin actul alegerei, la care alegatorii români au pmticipat cu toţii CII voturile lor'>4. 7 .
pe

aceştia

Polemici au fost pmtate şi cu presa românească, mai ales în primăvara anului 1884, pe diferite subiecte.
"Viitorul", de exemplu, nu agrează ini1iativa CCE al PNRTU de a fonda un institut tipografic în Sibiu pentru a
tipări un cotidian românesc 411 • Motivând că în Sibiu există deja Tipografia Arhidiecesană, se sugerează înfiintarea
unei noi tipografii româneşti, în alte centre: Lugoj sau Cluj 49 • Apari1ia "Tribunei", rivala proiectatului ziar al
CCE al PNRTU, a fost ini1ial complet neglijată de jurnalul budapestan. Abia după intrarea cotidianului sibian
pe pia1ă a început o dură polemică, initiată de "Viitorul". Pretextul a fost găsit într-un articol al "Tribunei"
care cerea "gamnţii materiale" pentru participarea românilor la via1a politică a Ungariei" 0 şi, odată ini1iată,
disputa s-a sfârşit doar prin încetarea apari1iei "Viitorului". Nici rela1iile cu "Gazeta Transilvaniei" nu au fost
mai bune, ziarul moderat fiind acuzat atât în baza liniei politice- apropierea de maghiari, programa moderată
-cât şi în ceea ce priveşte realizarea sa -folosirea unei ortografii greoaie, calitatea îndoielnică a redactorilor 51 .
"Luminătoriul" din Timişoara şi "Observatoriul" lui George Bari1 au atacat, de asemenea, "Viitorul", iar în
"Românul" apare chiar o ştire conform căreia acesta ar fi apărut la ordinul Împăratului, cu bani ai guvernului
Tisza 52 • Dintre jurnalele româneşti, doar "Telegraful Român", controlat de mitropolitul Miron, a făcut o primire
bună oficiosului PMR.
În martie 1885, ca urmare a slabului impact avut printre români, "Viitorul" îşi încetează aparitia
iar redactorul şef, C. Diaconovich, trece în tabăra PNRTU, devenind redactor al "Romanische Revue" 53 .
Dispari1ia ziarului nu a însemnat şi oprirea activită1ii grupului activist guvernamental, dar rezultatele, nici
înainte foarte promi1ătoare, se vor diminua drastic. În părtile vestice funqionează, încă, în 1887, rămăşite ale
unei structuri teritoriale a PMR. Dovadă în acest sens stă protestul înaintat de 98 votan1i din cercul Recaş,
comitatul Timiş, în 5 mai 1887, împotriva concluselor conferin1ei electorale a aderen1ilor PNRTU de la
Timişoara, care, probabil, proclamase, în buna tradi1ie na1ională, solidaritatea în pasivitate 54 • Să men1ionăm
însă că cercul Recaş era fiefullui Iosif Gall, astfel încât persisten1a unui mic grup activist organizat în zonă
nu e chiar neobişnuită.
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I!Jidom, nr. 24, 21 Februarie/4 1\larlic!, p. 1.
J!Jidom, nr. 2, 3/15 Ianuarie, p. 1.
Ibidem, nr. 5:i, :i/15 Mai. p. 1.

Direcţia judeţc!ană Cluj a Arhivelor Naţionale, fond Visarion Roman, dosar II/54, f. 1-2.
,.Viilorul'', 1, 1Bfl4, nr. 27, 2B Fehruaric!/11 Marlie, p. 1.
"" ,.Tribuna", 1, 111114, nr. :i, lli/2B Aprilie, p. 1; ,.Viilorul", I. 1!!114, nr. 4B, 21 Aprilie/3 Mai, p. 1.
51
J/Jidem, nr. 5, 7/1!! Ianuarie, p. 1.
2
''
J!n'dem, nr. H, 14/26 Ianuarie, p. 1.
5
" Lucian Ciura, Mircea Sloi a, !J.sjwc:lu privind viri1ri şi Cl(:tilrilriiea lui Cornol J)i(l(:onovic:h {1ll5(i- Hl23} în AclaMN, XIX,
1BB2, p. 475-485.
51
Arhivele Nalionale Islorice Cenlrale Bucureşti, Fond H1rlidul Naţional Romfm, dosar 20. f. 48-50.
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Consideratii finale
Alături de pasivism şi de activismul moderat, radicalismul manifestat de unele fac1iuni proguvernamentale
vine să completeze tabloul atitudinilor politice ale românilor din statul dualist înainte de 1895. Este e\·ident că
nu doar crezul politic a stat la baza ini1iativelor activiste proguvernamentale: presiunile sau speran1a unui sprijin
din partea autorită1ilor (în carieră, financiar) au avut şi ele un rol important (cazul mitropolitului :\1. Romanul
este elocvent în acest sens). Direc1iile extrem de moderne propuse uneori, cum ar fi polarizarea în funqie de
doctrină şi nu de etnie, ideea de cetă1ean cu drepturi şi obliga1ii al unei patrii plurietnice, sugerează, însă, o
anumită deschidere şi capacitatea depăşirii, cel pn1in la nivelul discursului, a fazei na1ionalist-romanlice. Întro epocă a na1ionalismelor şi în condi1iile politice din regatul maghiar dualist, însă, manifestările unor asemenea
grupări nu puteau genera decât mefien1ă şi ostilitate din partea cona1ionalilor, rezultatul fiind, pe termen scmt
eşecul acestui tip de intreprinderi, iar pe termen mediu şi lung alunecarea într-o nemeritată uitare.

Die aktivistischen regierungsbefiiewortenden Publikationen
aus dem Ungarn des Augleichs.
Der politische Diskurs der Zeitungen "Patria" und "Viitorul"
(Zusammenfassung)
Der Beitrag bolt - zum ersten Mal- die publizistische Rede der rumănischen, Pro-Dualismus orientierten,
aktivistischen Vereinenach. Im '70und '80 JahrzehntendesXIX. Jalll'h undmts \VurdenZusammenarbeitslendenzen
zwischen solche rnmănische Faktionen nud die Regierungen von Ofen dokumentiert. Die Ideen van Aktivismus
wurden durch die im Ofen gedruckte Zeitungen ("Patria", 1871-1872; "Viitorul", 1884-1885) verbreitet. Die
Offentliche Untersti.itzung war aher gering nud verursachte der Misserfolg diesen Initiativen nud, langfristig,
der Mangel van Inleresse flir dieses Studienthema in der Historiographie.
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Gruparea tribunistă şi criza Partidului Naţional Român
din anii 1910-1912.
Între disputa politică şi confruntarea de idei.
Lucian PETRAŞ

După reintrarea

Partidului National Român în activitatea parlamentară Î§i face simlilă prezenla în mi§carea
românească o generatie de politicieni cunoscuti sub numele de gruparea tinerilor "oţeliti". Ei vor aduce treptat
în atentia opiniei publice chestiunea necesită1ii reorganizării partidului, fapt ce va determina declanşarea
unui conflict cu conducerea partidului. După înfrângerea înregistrată de P.N.R. în alegerile parlamentare din
vara anului 1910 această dispută se va concentra la Arad. Colaborarea lui Octavian Goga şi Ilarie Chendi cu
ziarul "Trib11na", aflat sub influen1a lui Nicolae Oncu, Roman Ciorogariu, va conferi articolelor publicate aici
o accentuată notă critică la adresa unor conducători ai partidului. Sunt combătuti acei fruntaşi români care
continuau să-şi lege aspiratiile politice de Viena, se sublinia sterilitatea unora dintre actiunile parlamentare şi
sprijinul redus acordat vietii culturale româneşti, se manifesta intransigen1ă fală de trecerea lui Vasile Mangra
în rândurile Partidului National al Muncii şi împotriva aprobării gestului de către Ioan Slavici şi Eugen Brate.
Nu în ultimul rând, critica era îndreptată împotriva inactivitătii comitetului national, care era subordonat tot
mai mult clubului parlamentar1.
Gruparea de la "Trib11na" a devenit, treptat, promotoarea unui curent intransigent în mişcarea nalională.
Deşi nu era reprezentată de numeroşi oameni politici, ideile ei aveau o mare putere de penetrare deoarece se
bucura de sprijinul şi simpatia opiniei publice. Această realitate s-a datorat faptului că, timp de mai bine de un
deceniu, "Trib11na" fusese şi era în continuare cel mai popular ziar din Transilvania 2 • Redactorii ei au încercat
să potenieze valoarea publicatiei prin sublinierea rolului pe care aceasta l-a avut în mişcarea natională. Ei
remarcă faptul că în politică "Tribrwa" a reprezentat ideea de progres, deoarece tactica neoactivistă a învins în
1905 tocmai datorită curentului de opinie promovat de acest ziar. Şi atunci, ca şi în 1910, autoritatea partidului
şi principiului sfânt al disciplinei a fost invocat în ajutorul unei tendinte retrograde 3 , triumfând în cele din
nrmă tendinta de înnoire şi de reformă ce se v-a impune în activitatea pa1tidului national. A fost revolutionată,
sustin redactorii ziarului, şi noliunea de presă românească, reducându-se la strictul necesar polemica cu presa
maghiară şi critica unor fenomene din viata politică şi culturală a maghiarilor. Locul acesta a fost luat treptat, în
mod precumpănitor, de subiectele româneşti izvorâte din realitătile şi necesitătile nalinnii, de factură nu doar
politică, ci şi economică, culturală, socială sau religioasă. "Tribuna" a îndemnat spiritul public spre cultura
navonală, amenin1ată până atunci de influente străine, a determinat revitalizarea mişcării culturale în comitatul
Arad şi în împrejurimi, devenind, în acelaşi, timp ecoul legăturilor de unitate spirituală cu regatul României.
În felul acesta, spun tribuniştii, s-a realizat românizarea presei româneşti prin felul ei de redactare: "«Tribuna»
a creat în presa noastră o şcoală no11ă, o direcţie mai sănătoasă şi mai conformă CII neFoile adevărate ale
vieţii noastre ... obligând şi celelalte gazete româneşti la aceleaşi ejo1turi, dacă For să se menţină în această
4
concurenţă intelectrwlă" • Grupati în jurul acestei publicatii atât de merituoase şi de onorante, tinerii "oţeliţi"
puteau să treacă acum, în virtutea libertătii de opinie, la criticarea faptelor şi atitudinilor conducătorilor oficiali
ai partidului, cu toate că riscau în felul acesta să provoace susceptibilităti şi animozită1i din partea celor care
Liviu Maior, Mişr.ureu naţională rom{lfluu.~că din 'lrunsilvuniu 1.900-1 !J 14, Ed. Dacia, Cln j, 1!JBG, p. l!"i~l.
Lucian Boia, Contrihupi privind mişc:uruu n(/Punulă u românilor din Tmnsill'l!niu în unii 1910-1 !1 14, în Studii 1/r:v. I.~i.,
nr. 4. 1~!72. p. 7!JO
" Trihunu. nr.2G4, 7/20 decembrie 1~!10, p. 2
1
ihidum, nr.21l4, 7/20 dm:(!lllhrie HJ10, pag. 1,2
1

Revista BistriJei, XX, 2006, pp. 301-307
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s-au simlit atinşi. Publicalia începe să combată acti\·itatea ineficientă a parlamentarilor na!ionali, preocupali
tot mai mult de problemele scenei politice maghiare şi din ce în ce mai pnlin de rezolvarea problemelor de
interes naFonal. Se consideră că activitatea lor s-a rezumat pe parcursul unui an, la un număr restrâns de
discmsuri şi interpelări limite în parlament, la câteva adunări populare şi o serie de comunicate de presă. Era
necesar deci, ca acest comitet nalional al partidului şi parlamentarii să redevină exponenlii încrederii obşteşti
ce le-a fost acordată şi să se implice, prin eforturi proprii desfăşurate sub deviza "prin noi înşine", în rezolvarea
problemelor unor domenii de interes nalional. cum ar fi domeniul cultural, bisericesc şi economic".
Sunt puse apoi în disculie neajunsurile şi deficienlele remarca te la nivelul conducerii centrale a partidului.
Fruntaşii politici. grupali în comitetul central, se implicau prea pulin în chestiunile de interes nalional, exceplie
făcând perioada alegerilor când partidul şi comitetul se afirmau în prim-planul vielii politice româneşti: "Nu

zicem că fruntaşii noştri llll îşi fac datoria pe cât de omeneşte posibil, dar obsenrăm numai că această gmpare îşi
afirmă prea puţin autoritatea ... Şi trebuie spus cu toată lwtărârea, că ceea ce în faza de astăzi se simte mai mult
este tocmai lipsa de mal'i energii naţionale. Simţim nevoia de a ne Fedea fruntaşi bimind, sau căzând c11 glorie,
m1 Fegetând în stm·e echivocă "a. Solutia pentru ieşirea din acest impas era începerea mmi proces de reformă,
de reorganizare a partidului. Un prim pas în această directie era "primenirea radicală a fortelor conducătoare".
Aceasta însemna înlocuirea generalie de oameni politici în vârstă, care era majoritară în comitet şi cu putere
de decizie. Datorită vârstei înaintate, aceşti conducători erau considerali la apusul carierei lor politice, fiind
percepuli de tinerii "oteliţi" ca "elemente uzate, oameni cumsecade de îmbătrâniti în serviciul cauzei publice,

inimi de foc, dar cu braţe slăbite, care înţeleg c11multă neFoinţă spirit11l1Temii. Aceştia ar trebui să înţeleagă că
rolz1llor a fost împlinit c11 demnitate şi că e rândul altor acum, noilor veniţi al celor cu multă tărie ... să meargă
înainte "7.
Primenirea conducerii mişcării nalionale presupunea, de asemenea, o delimitare clară fală de ierarhii
bisericii ortodoxe, deoarece experienla ultimilor ani arăta că politica clerului înalt ortodox era adeseori una
de apropiere fală de actiunile guvernamentale. De aceea, considerau "oţeliţii", pentru a evita deserviciile ce
pot fi făcute mişcării na!ionale, era necesară izolarea poporului de conducătorii bisericii: "Prezentul ne arată
că

episcopii limbuţi şi nechibzuiţi, în loc de a-şi păstra caracteml pasiv în cele politice, se ingerează chiar în
mod dezastruos în afacel'ile politice curente, cum este cazul părintelui Mcţimw şi al nenorocitei sale gazete
«Telegraful» ajuns organ de pmpagandă potrivnic intereselor naţionale"ll.
Opinia tribuniştilor era că rolul determinat în partid va trebui să fie jucat de o grupare nouă, alcătuită
din elemente politice tinere, "care să constituie chintesenta sănătăţii şi a Figorii naţionale". Se făcea referire la
acei tineri intrali în mişcarea nalională după 1900. Devenili partizanii ideilor înaintate ale vremii, ei au dorit
să se identifice, în mod conştient, cu aspiraliile şi cu nevoile reale ale românilor!). Ei au sprijinit generalizarea
noului activism ajungând însă, în preajma anului 1910, să fie dezamăgili de carenlele organizatorice şi de lipsa
de eficienlă la care ajunsese mişcarea nalională. Ei solicită reorganizarea partidului şi se declară a fi pregătili
să preia conducerea acestuia: "Împrăştiaţi pe diverse ocupatiuni c11 o independenţă socială destul de mare, cu

o şcoală

politică

destul de

serioasă, aceşti fmntaşi

ce se

ridică

sunt expresia cea mai nouă a energiei noastre

naţionale, şi lor le re1rine în mod firesc sarcina conducerii de astăzi şi de mâine" 10 . Această generalie entuziastă

se autoevaluează ca fiind competentă din punct de vedere politic, cu o autoritate ce nu este contestată de popor
şi nici de către adversari, având elite valoroase pregătite să intre cu succes pe scena luptelor nalionale. Între
aceşti noi lideri - spuneau " olelilii" - şi conducătorii adversarilor noştri politici, "nu este nici cea mai mică
deosebire sub rapmtul cunoştinlelor, nici sub acela al calitălilor individuale" 11 .
Comitetul central nu acceptă punctele de vedere exprimate de tribunişti, aceste critici determinând
conducătorii partidului să înceapă campania de combatere şi de înlăturare a dizidenlei. "Oţeliţii" văd în
cotraofensiva îndreptată împotriva ziarului "Tribuna" şi a snslinătorilor ei, o manifestare a spiritului de
intoleranlă care domină mentalitatea membrilor comitetului central. Ei se declară promotorii libertălii de
i/Jir/um
"

TrilJUniJ, nr.2!l7, 19 decembrie 1!!11, p. :J

il1idem
" i!Jidem
" L.Maior, op.cil., p. 1!l2
10
'J'rihuno, nr.2!i7, 1!l decembrie 1011, p. :i
11

i!Jidum

302

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

gândire, idee pe care o opun lozincilor vehiculate de oponenlii ce sns1ineau necesitatea men1inerii "sfintei
solidarităţi naţionole şi a disciplinei de pmtid". h1 interpretarea tribunistă, comitetul a conferit acestor principii
o accep1inne improprie, "paradoxală şi frivolă ", care a avut efecte negative asupra mişcării na1ionale: "Azi

solidaritatea şi disciplina însemnează să Îm'răjbească de moarte trecutlll Cll viitonzl, să pustieşti în conştiinţă
publică cele mai frumoase speranţe ... azi solidaritatea şi disciplina însemnează să sameni adânc zm·istia şi ura
pretutindeni unde progreslll nostm social a putut să foJtifice llll centnz românesc de apărare, ca de pildă în Arad.
Azi solidaritatea şi disciplina însemnează să pen'eJteşti solidaritatea în modl!l cel mai cinic şi să tolerezi fără
împotri1·ire ca straturile cele mai scumpe dinFiaţa noastră românească să fie năpădite de llrzica mincillnii" 12 •
"Oteliţii" sunt de părere că P.N.R. apar1ine tutmor românilor din statul ungar, poporul român identificându-se cu partidul. Comitetul nalional este organul executiv instituit de acest partid în scopul reprezentării
intereselor şi nevoilor nalinnii, şi nu doar a unui număr foarte restrâns de persoane. Comitetul nu are în
subordine partidul, ci este invers. Membrii partidului na1ional au astfel dreptul şi datoria de a controla
activitatea comitetului, de a analiza şi a se pronun1a asupra obiectivelor şi mijloacelor de luptă propuse de
acest organism. În momentul în care comitetul abuzează de drepturile sale, sfidând sentimentele, credin1ele
şi aspiraliile obştei, atunci paiiidul are autoritatea de a-l demite. În felul acesta era combătută mentalitatea
acelor lideri care se confundau într-un mod ilicit cu naliunea, deoarece considerau "comitetlll", "pmtidlll"
şi "naţiunea" notiuni identice. Aceşti conducători erau influenta li în demersurile lor de principiul "pmtidul
suntem noi", "naţiunea Sllntem noi". Utilizând aceste argumente, "oţeliţii" demonstrau că comitetul naFonal a
devenit o corporalie intangibilă cu atribulii de imunitate, în fala căreia sinceritatea convingerilor şi libertatea
de gândire nu eran permise.
Nevoia sporirii în randament a mişcării na1ionale este recunoscută de către unii din factorii de decizie,
chiar dacă aceştia nu aparlineau grupului reformator. Este cazul avocatului de Bistri1a, Victor Onişoru, unul
din membrii comitetului executiv. În cadrul unei expuneri de motive, el subliniază lipsa de funqionalitale
a comitetului, deoarece deciziile şi rezolnFile adoptate nu erau suficient de bine implementate în practică.
Lipsea un organism intern care să fie însărcinat cu monitorizarea aplicării politicilor şi strategiilor elaborate de
partid. Concret, Onişorn propunea înfiin1area unui birou permanent al partidului, un fel de cancelarie, condus
de un secretar administrativ care trebuia să se ocupe în mod exclusiv de afacerile partidului, fără ca acesta
să mai desfăşoare o altă activitate. Sarcinile acestui birou urmau să prevadă: pregătirea şedin1elor de comitet
prin întocmirea materialelor şi documentaliei ce era necesară pentru ordinea de zi; redactarea proiectelor de
hotărâri, a hotărârilor şi proceselor verbale ale şedin1elor; supravegherea executării deciziilor luate de către
conducerea partidului; rectificarea şi întregirea anuală a listelor de alegători pentru comitatele cu populalie
românească; înfiinlarea unei biblioteci şi a unei arhive în care să se regăsească toate documentele partidului,
precum şi literatura referitoare la politica P.N.R. şi problema nalionalitălilor. Se propunea ca secretarul
biroului să beneficieze de o remunera1ie substan1ială, de aproximativ 6000 de coroane anual, el urmând să
fie responsabil pentru activitatea desfăşurată în fala comitetului, cât şi a clubului parlamentar al partiduluiu.
Ini1iativa lui Victor Onişoru, din decembrie 1910, venea într-un moment în care conflictul cu ,.Tribllna" se
găsea într-o fază incipientă, dar când deja era evident că trebuiau luate măsuri care să ducă la îmbunătă1irea
activită1ii de pa1tid.
Un alt motiv al discordiei produse între cele două grupări eran negocierile cu guvernul. Dacă în cmsul verii
anului 1910, cât timp au durat tratativele, tribuniştii, din disciplină de pa.Iiid nu adoptaseră nici o pozilie, în
toanmă, eşecul aqinnii lui Ioan Mihu devenind evident, disputa a început. Referindu-se la tratative, .,Tribllna"
publică aiiicolul "Comedia unei impăcări" arătând că totul a fost "o ameţeală trecătoare" 14 • Datorită acestui gen
de remarci negative, subiectul negocierilor este transformat de unii comentatori în cauza principală a campaniei
de combatere a "oţeliţilor". Tribuniştii acreditează ideea potrivit căreia se doreşte înlăturarea lor tocmai datorită
opoziUei lor fa~ă de negocieri: "«Tribuna» trebt~ie să piară ca să se poată face împăcare Cll zwgwii" 15 •
În vara anului 1910, "Tribl!na" a condamnat trecerea lui Vasile Mangra în rândul pmiidului lui Istvan Tisza
şi a criticat aprobarea gestului lui Mangra de către Ioan Slavici şi Eugen Brate. Imediat, conducerea ziarului a

12

1hbunn. nr. 1U4, 2!1 iulie/10 august 1911, p. 4
'JrjfJUnn, nr.2!l2, 17 decembrie 1910, p. 5
,., Lucian Boia. op.dl., p.711B; 1hbuno- nr. 2:14, :ll oclombrie/U noil!mhrie 1010, p. 1-:1
,; 1'rjfJUno, nr.2, din4/17 iunie 1!l11, p. 1-2; llomânul- nr.101, ll/21mai 1!!11, p. 1
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remm1at la serviciiile celor trei şi a cedallocnllni Octavian Goga şi partenerilor săi de idePii. Rezultatul acestei
schimbări radicale s-a resim lit imediat prin publicarea violentelor articole semnate de Goga- .,Un fals Coriolan"
şi "A murit 1111 om: Ioan Slavici"- în care faptele celor trei eran considerate o trădare a intereselor na1ionale
româneştFi. Reîntors din România, Eugen Brate se stabileşte la Braşov, unde se ocupă din decembrie 1911
de editarea ziarului "Deşteptarea", aflat din 1905 sub redaqia profesorului Arsenie Vlaicn. "Deşteptarea" va
promova linia politică snstinntă de Vasile Mangra, Eugen Brate şi Ioan Slavici, fără să reuşească să se impună
opiniei publice româneşti 1 H. Cei trei an devenit exponenlii unei grupări ce se arăta favorabilă colaborării cu
mediile politice maghiare şi realizării unei concilieri româna-maghiare, dar fală de care atât tribuniştii, cât
şi conducerea partidului s-au dezis, negând orice comunitate de aspira1ii cu aceştia. Pe parcursul derulării
conflictului cu comitetul central al partidului, "Tribuna" a încercat să respingă apartenenta la mangrism şi
existenta oricărei cooperări cu această troică, criticând în mod constant demersurile acestora. Este combătută
şi considerată, ca fiind un fals tendentios, mai ales ideea legăturilor ascunse cu Vasile Mangra, conducerea
ziarului dezavuând, adeseori, toate demersurile şi opiniile exprimate de către deputatul guvernamentaP!l.
Aşa s-a întâmplat şi cu prilejul interviului acordat ziarului "Nagyv6.radi Naplo", unde Vasile Mangra îşi
exprima satisfaqia în fata iminentei dizolvări a comitetului national, fapt ce putea permite reaşezarea mişcării
nationale sub patronajnl conducătorilor bisericii, precum şi rezolvarea problemei nationale ca mmare a
deschiderii unor negocieri eficiente cu guvernul maghiar: "Publicul românesc ar fi bun bucuros dacă comitetul
şi-ar

înceta orice actiFitate. Lupta dintre, «Tribrwa» şi «Românuf>; i-a adus pe români înaintea dilemei de-a llli
şti de cine să asculte ... Urmările dezmembrării comitetului partidului naţional nu pot fi decât îmbucurătoru·e.
Preoţimea română, care zăcea până acum sub jugul pmtidului naţional, se va scăpa de acest terorism şi se
mr întoarce la arhierei conducătorii lor fireşti ... Dacă prin urmare, în Fremea din urmă, nu s-a putut atribui o
însemnătate mai deosebită comitetului pmtidulrri naţional, totuşi procesul lui de disoluţie este llll proces destul
de imp01tant care să accentueze înfiinţarea politici sănătoase maghiaro-române"211 • Această luare de pozitie a
lui Vasile \tlangra este privită cu resentimente şi revoltă de către gruparea tribnnistă, care observă în punctele
de vedere exprimate de "Ficaml satanei" o nouă uneltire menită să "dist..mgă crr desăFârşire pmtidul şi popoml
românesc, să fie dus ca o turmă sub conducerea Flădicilor dependenţi de gr!l'em şi eFident sub conducerea sa" 21 •
Cu acest prilej, Nicolae Oncu îl acuză pe Mangra că este "adeFăratul autor şi pricinuitor alFrăjbii şi a întregului

dezastm ce bântuie astăzi neamulnost.J·u, căci fără deze1tarea dumnealui, mr se putea ivi şi nu se putea susţine
lupta de astăzi dint.J·e fraţi şi nici adversarii noştri personali llli se puteau rezema pe infama acuzaţie, că noi
avem gândul să Fă urmăm calea trădării"22 .
Dizidenla "Tribunei" este contracarată de conducerea partidului prin în fiintarea unui nou ziar oficial al
partidului, decizie luată cu prilejul Conferintei de la Budapesta din 19-20 decembrie 1910. Rolul ofensiv,
combativ, al viitoarei publicatii. nu este recunoscut de la început de către Vasile Goldiş, el declarând în
decembrie 1910 că ziarul va fi "organul oficial al partidului naţionalităţilor, în limba românească". Explică
acest fapt din perspectiva eforturilor care se fac pentru constituirea unui partid unitar al na1ionalitătilor, fapt
ce ar permite o mai bună organizare şi coordonare a luptei împotriva şovinismului tmgmesc.
Alexandru Vai da-Voevod este cel care precizează tranşant scopul "Româmllzri", acela de a fi "o armă de
legitimă apărare

a disciplinei organizaţiei şi a însăşi existenţei partidului... ,comitetul naţional şi-a îndeplinit
mwwi o elementară datorie faţă de interesele cauzei pmtidului naţional român, când a hotărât că tocmai
Aradzrl şi mi un alt oraş să fie sediul «Român ului;) "23 . Tribuniştii primesc cu nelinişte această apari1ie editorială
şi

mai ales alegerea Aradului ca şi sediu pentru noul ziar national. Competitia ce urma să se instituie între
cele două organe de presă putea cauza prejudicii "Tribzmei" în privin la popularită1ii sale şi implicit în privinta
abonatilor şi a numărului de cititori. De aceea se vor aduce argumente în favoarea stabilirii sau a mutării
w L. Maior, op.cit., p. 1G5
17
18

19
2"
21
22
2"

ibidem
Lucian Boia, op.cil., p.790
Triliunn, Hl mai/1 iunie 1911, p. 1-2: nr.11G, 27 iulie/O augusl1911, p. 4; 28 mai/11 iunie 1\lll, p. 1
Tri!Junn, nr. 127,11/24 iunie 1~111, p. 1-2
ilJh/em, p.1
ibidem, p.2
Alexandru Vaida-Voevod, Manwa. Tisz(l şi Tribuna. l!n mănunchiu de clcwuzi m/unale elin "Tribuna". Braşov, Tipografia
A. Mureşianu, p. 92-93

304

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

,.Homâmzlui" în altă parte decât în 1\rad. Se considera nefirească tipărirea celor două ziare româneşti în aceeaşi
localitate întrucât, spuneau tribuniştii, fiecare avea acelaşi obiectiv, acela de a coagula for~ele na1ionale pentm
sns~inerea vie!ii politice şi culturale a românilor. Strategia prutidului na1ional ar fi trebuit să vizeze mobilizarea
tuturor românilor şi a tutnror ~inuturilor româneşti pentru lupta na!ională, astfel încât aceste teritorii româneşti
să devină un domeniu electoral absolut sigm pentru partid. În felul acesta P.N.R. devenea o forlă redutabilă
de care toate guvernele ungureşti vor fi nevoite să !ină seama. În baza acestui ra1ionament era propus Clujul
ca sediu al "Româmzlui". Deoarece oraşul era pozi1ionat în centrul unui teritoriu înconjurat de comitatele
Maramureş, Sătmar. Sălaj. Bihor, Cojocna, Turda-Arieş, Solnoc-Dăbâca, Bistri!a-Năsăud, etc. 2 \ aici se puteau
pune bazele unui centru politic şi cultural al românismului, zona fiind locuită de peste 1.000.000 de români. O
unitate de vederi în privin!a stabilirii sediului "Româmzlui" nu a existalnici în rândul membrilor comitetului
na1ional, vicepreşedintele acestui organism, N. Ivan, propunând, în primăvara anului 1911, mutarea ziarului la
Cluj sau Sibiu. Presiunile făcute de colegii de partid, îl determină să-şi afirme solidaritatea cu opinia generală
a comitetului şi să declare că propunerea sa este neactuală 25 .
Cele două publica!ii arădene se angajează de acum încolo într-o polemică dură cu acuze reciproce,
ajungându-se la o divizare a opiniei politice publice transilvănene în două tabere de sus!inători. În fa!a
radicalismului tribunist, conducerea partidului şi "Românul" încearcă să-şi apere propriile pozi!ii şi op!iuni,
în timp ce ideile tinerilor "oţeliţi" sunt ironizate, ei devenind tineri "oţetiV. Comitetul pmtidului este apărat,
acesta fiind singurul organism din Ungaria care promovează drepturile politico-na!ionale ale românilor, motiv
pentru care autoritatea acestuia trebuia să rămână neclintită. Ca organism executiv al partidului, comitetul a
fost ales de către delega1ii conferin1ei na1ionale care reprezentau întregul popor român. În felul acesta atacmile
aduse membrilor comitetului şi partidului reprezentau atacuri aduse neamului românesc.
Cei desemna1i de conferin!a na1ională să formeze comitetul sunt considera!i "cei mai potriFiti pentru
conducerea luptei pmtidului", fiind persoane care, datorită calită1ilor individuale şi profesionale erau capabile
să conducă cu competen1ă partidul şi să se jertfească, în acelaşi timp, moral şi material pentru cauza na1ională.
Nu se recunoaşte necesitatea "primenirii valorilor" din partid, întrucât acest lucru a fost realizat cu prilejul
conferin!ei na1ionale de la Sibiu din 5 aprilie 1910. Atunci cei 252 de delega1i au ales un comitet na!ional,
devenit exponentul întregii na1iuni, reunindu-se la cânna partidului atât elementele tinere, cât şi veteranii
luptelor na!ionale. După vârstă, strnctura comitetului cuprindea o persoană trecută de 70 de ani, trei inşi erau
trecu!i de 60 de ani, şapte persoane erau de 50 de ani, şase persoane erau trecute de 40 de ani, iar 13 erau sub
40 de ani. Tinerii se regăseau deci în conducerea partidului. genera!ia nouă de oameni politici se putea afirma
ca factor de decizie cm·e influen1a evolu!ia mişcării na1ionale. Se realiza o simbioză între entuziasmul tinerilor
şi experien!a celor mai în vârstă. Ca urmare, sentimentul de neîncredere fa!ă de conducerea partidului, generat
în opinia publică românească de criticile şi ac1iunile "oţeljplor", era combătut şi respins de contraargumentele
purtătorilor de cuvânt ai partidului na!ionaJ2 6 .
Pe lângă articolele din ziare apar broşuri cu caracter justificativ sau ofensiv. Alexandu Vaida-Voevod este
autorul broşnrii "Mangra, Tisza şi «Tribzwa»", în care se demonstra necesitatea solidarită!ii în jurul P.N.R., a
disciplinei de partid, învinuindu-i pe tinerii "oţeliţi" de subminarea şi trădarea partidului. În replică Ciorogariu
semnează o altă broşură intitulată "Spre prăpastie", ce constituia un răspuns la cea publicată de Vaida 27 •
Criticile făcute de tribunişti la adresa conducătorii partidului au prejudiciat imaginea acestuia. Liderii
partidului vor riposta, catalogând dizidenta grupului tribunist drept o manifestare a trădării intereselor
na!ionale, trădare săvârşită prin angajarea acestei fraqiuni în sus1inerea politicilor promovate de guvernul
Tisza: "Nu trebuie să pierdem din 1redere - spunea Aurel Vlad - că între păşirea Ficamlui Mangra şi căderea
candidaţilor noştri, este 1111 strâns nex cauza], pe care numai orbulnu-ll'ede. Candidatii naţionalişti şi membrii
fruntaşi ai pmtidului au trebuit, cu orice pret. scoşi din parlament pentm a netezi astfel calea direcţiei mangriste
de care oamenii <<Tribunei» sazz cel pllţin unii dintre ei nu sunt tocmai străini"211 • Se aprecia că practicile
electorale abuzive utilizate în alegerile parlamentare din 1910 au urmărit reducerea ponderii partidului
"~ Tribunei, nr. :10,8/21 februarie 1!111, p. 1; nr.ZGO, 27 noiembrie./10 decembrie 1!!11, p. 1-~
llomânul. nr. 43. 2fl februaric/8 martie 1!!11, [l. 3; nr. ~. G/1!1 ianuarie E112, p. 1
zn Alexandru Vaida-Voevod, op.r.it., p. 311-3!1; 1/omânul, nr. :JZ, 10/2:l februarie 1!!12, p. :l; nr. 27~ ,1!1/2!1 decembrie 1011.
p. 8; nr. 10~, 13/21i mai 1!!11, p. 3
27
L.Maior , op.r.it., p. HHI-170
2
" Jlomcînul, nr.2~G, 2:l noiembrie/decembrie 1911, p. 2
25
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na1ional în parlament. fapt reuşit, având în vedere micşorarea numărului deputa~ilor na~ionali de la 15 la 5.
După alegeri tactica contelui Tisza urmărea pregătirea terenului pentru o grupare românească "patriotică",
pusă sub conducerea lui Vasile Mangra, care la viitoarele alegeri să participe sub program guvernamental

împotriva candida 1ilor partidului na1ional român. La materializarea acestui plan pa1ticipa şi "Tribuna", a cărui
scop ascuns era slăbirea P.N.R., obiectiv atins prin "dist.mgerea desăvârşită a disciplinei de pmtid şi nimicirea
prestigiului conducătorilor""\}· În felul acesta, la viitoarele alegeri, şansele de reuşită ale unei grupări politice
conduse de Vasile Mangra puteau fi mari, în condi~iile în care electoratul român nu mai avea încredere şi
era dezamăgit de conducătorii consacra~i ai partidului national: "Pe faţă «Tribzwa» n-a îndrăznit să aprobe
şi să propage politica lui Mangra. Dacă ar fi procedat astfel, n-ar mai exista astăzi. Ar fi distrus-o chiar atunci
indignarea opiniei noastre publice ... Dimpotri1·ă patronii «Tribzwei»azz dat voie poetului Goga să condamne czz

asprimea Clll'enită politica t.rădătoare a Ficarului Mangra şi rolul dezgustător al domnilor Brate şi SlaFici ... Dacă
vicaml Mangra nu putea fi apărat pe faţă, trebuiau combătuţi şi discreditaţi cel puţin adversarii lui, membrii
comitetului. Rezultatul, dacă odioasa campanie a rrTribunei)) ar fi reuşit, avea să fie acelaşi: trizmzful anarhiei în
pmtidulnaponal şi distmgerea organizaţiei noastre politice. După această ispravă putea veni şi potopul politicei
guvernamentale româneşti care ne-ar fi dăruit cu toate bunătăţile făgăduite de contele Tisza"·10 •
Asocierea dintre Vasile Mangra şi "Tribuna" a fost făcută în virtutea faptului că Mangra a fost unul dintre
fondatorii publicaliei alături de Nicolae Oncu, Roman Ciorogariu, Sava Raicu. Tribuniştii refuză, însă, să facă
publice actele de întemeiere ale ziaJ·tllui, declarându-le secrete. De aceea este lansată bănuiala că "Mangra,
după ce a fost deja de-o jumătate de an deputat guvernamental, tot mz încetase a fi comanditar, deci stăpân
al zianzlui"31 • Demonstrarea acestei ipoteze putea constitui dovada trădării grupului tribunist şi a faptului că
numeroasele articole din" Tribuna", în care era condamnată dezertarea lui Mangra, nu erau decât reaclii menite
să mascheze complicitatea existentă între deputatul guvernamental Vasile Mangra şi publicalia arădeană.
Redactorii" Tribunei" vor respinge însă insinuările referitoare la menFnerea lui Mangra printre proprietarii
publicaliei şi vor neaga apartenen1a lor la planurile guvernamentale ce vizau subordonarea mişcării na~ionale,
subliniind că scopul ziarului era de a milita pentru apărarea "limbii, culturii şi naţionalităţii româneşti" şi

"reintegrarea naţiunii româneşti în drepturile ei istorice":12.
Conducerea pa1tidului şi "Românul" insistă asupra principiilor în limitele

cărora trebuia să se desfăşoare
activitatea politică, menlionând necesitatea respectării solidarităiii nationale şi a disciplinei de partid.
Tribuniştii, prin orientarea lor, erau departe de a se conforma acestei discipline şi aduceau grave alingeri
popularitălii şi autorită1ii comitetului executiv al partidului. Pentru a-şi legitima deciziile şi autoritatea
diminuată de această opozi~ie "oţelită", conducerea partidului organizează în vara şi toamna anului 1911
un număr de peste 20 de adunări populare, desfăşurate în majoritatea comitatelor cu popula1ie românească,
prilej cu care cei prezenli îşi exprimau "necondiţionata" încredere în comitetul na~ional. "Tribzmei" i se aplica
"stigmatul trădării de neam", aprobându-se astfel deciziile comitetului na1ional prin care "orice încercare de a

stirbi
autoritatea oraanelor
de conducere ... ale pmtidului naţional este un atac îndreptat împotriFa conferinţei
•
o
naţionale şi, în consecinţă, constituie un act de trădare faţă de interesele politice ale popomlui român din
Ungaria şi Transilvania". Subiectul trădării generează uneori stări de nervozitate, devenind o preocupare
centrală pentru unii lideri politici ai partidului. Este cunoscută întârnplarea de la Seini, unde, la masa festivă

organizată după încheierea adunării populare, Teodor Mihali are păreri nefavorabile fa1ă de articolele lui Goga
din "Tribuna". Preotul Constantin Lucaciu- fratele lui Vasile Lucaciu- are insă opinii pozitive despre acele

articole şi despre Octavian Goga, context în care Mihali îl cataloghează pe Constantin Lucaciu drept trădător,
afirmând: "Eu te declar pe dumneata trădător de neam şi fratricid": 13 • Această reaqie a lui Mihali a stârnit
agita1ie în rândul participan1ilor de la respectivul banchet, determinând mai apoi retragerea celui învinuit din
congregava comitatului unde reprezenta partidul na1ional. Tensiunea şi divizarea politică va înceta în martie
1912, când se ajunge la împăcarea păr~ilor şi reunificarea mişcării politice din Transilvania.
Criza înregistrată în interiorul Partidului Na~ional Român între anii 1910-1912 a afectat for1a şi eficien1a
politică a românilor transilvăneni prin polemica dură, cu acuze reciproce, şi prin divizarea opiniei politice
Alexandru Vaida-Voevod , op.cil.. p. 44
Tri!JUnn, nr.1!l4, 211 iulic/10 augusl l!lll, p. :i
" 1 Alexandru Vaida-Voevod, op.cit., pag. 100
2
"
Tri/JUnu, nr.1G4, 28 iulie/10 augusl 1!l11, p. :J
"" Tril!unn, nr.25!l, !l decembrie 1!l11, p. 1-2

:w

:10
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în două tabere de sns~inători. An existat însă şi efecte pozitive. Confruntarea de idei,
implicate în dispută, a determinat o aten~ie fără precedent acordată problemelor politice
şi organizatorice ale partidului, spiritul critic progresând. Opiniile exprimate de către tribunişti au contribuit
la conştientizarea neajunsurilor existente în interiorul mişcării nalionale, deschizându-se calea îmbunătălirii
activită~ii de partid prin remedierea în viitor a acestor deficien~e.

publice

transilvăncne

produsă între grupările

The Group Round "the Tribuna" and the Romanian National Party's Crisis
between 1910-1912. Between a Politica! Dispute and a Conflict ofldeas
(Summary)
After the Romanian National Party's recoming in the parlamentary activity, a generation of politicians
appeared in the Romanian movement, the so-called "steeled" young meu. They would gradually bring in the
public opinion's attention the problem concerning the necessity of the party's reorganization, an idea that
would determine the appearance of a conflict with the party's leaders. After the defeat registred inside the
Romanian National Party in the parlamentary elections from the summer of 1910, this dispute would be also in
Arad, where the editors of "The Tribuna" would promote the idea of the party's resetting up.
The registered crisis inside the Romanian National Party between 1910-1912 affected the politica! power
and efficiency of the Transylvanian Romanians by the hard dispute with mutual charges and also by the
separati an of the Transylvanian public politica! opinion in two parts of suporters. But there were some positive
results. The conflict of ideas between the groups involved in the dispute determined an attention given to the
politica! and organizational problems of the party, the critical spirit progressing. The opinions of those round
"The Tribuna" contributed to the awareness of the existent drawbacks inside the national movement, the way
for the bettering of the party activity through the remedium of these deficiences in the futnre being opened.
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Colonizarea de la Nimigea Ungurească
Iosif UILĂCA.'V

O constantă a politicii interne a statului maghim, după trecerea la dualism în annl1867, a fost aceea de sporire
a ponderii elementului etnic maghiar în defavoarea nalionalitălilor. Pentru că fenomenul evolutiei demografice
era incontrolabil politic, măsurile antoritătilor au vizat maghiarizarea nationalitătilor. "Memorandnl" elaborat
în urma deciziilor comitetului executiv central al Partidului National Român, şi înaintat împăratului Franz Iosif
în anul 1892, defineşte dualismul ca fiind un sistem de guvernământ în care "s-a inaugurat în regatul ungar
dominaiiunea de rasă, hegemonia nalională măiestrită." 1 O măsură de tipul celor analizate în acest document
de referin!ă în mişcarea nalională a fost şi colonizarea unor etnici maghiari în diferite zone ale Transilvaniei.
Legile XXII din anul 1873 şi V din anul 1894 au stabilit un cadru normativ aqiunii de colonizare. În
conformitate cu legea V din anul 1894 s-a constituit un fond inilial de colonizare în sumă 3 milioane florini
aur, din care urmau să fie achiziiionate pamânturi, să fie construite case, şcoli şi alte edificii necesare viitorilor
colonişti.

În anul 1901 ministrul agriculturii Darânyi răspunzând unei interpelări în parlament, pe tema slabului
progres în domeniul colonizării, afirma că noile colonii înfiin!ate "se pot numi succese." Fuseseră destinate
pentru colonizare 14663 iugăre cadastrale fiind create deja 612 colonii. Accentul acestui demers politicademografic era pus pe Ardeal unde se mai cumpăraseră în ultima vreme 9902 iugăre cadastrale. "În Ardeal,
afară de linutul Târnavei, unde trebuie întărită secuimea, am pus mare pond pe Câmpie." Populalia nu era
numeroasă în acea zonă, solul era prielnic "regiunile acolo se întâlnesc, adică coloniştii au de ce se răzima."
Ministerul Agriculturii pmta negocieri pentru cumpărarea a încă 2326 ingăre, în Luduş şi Bogata. Colonizarea
în Lndnş era considerată vitală, el aflându-se în centrul Câmpiei, iar pretul de achizitie a pământului era
considerat convenabil. 2
Colonizarea nu an îndeplinit o fnnqie economică decât in mică măsură, ea fiind o aqiune în spiritul "ideii
de stat na!ional maghiar." A fost insoiită de o intensă campanie de presă pentru "remaghiarizarea Câmpiei."
Într-o perioadă de intens na!ionalism blocul compact al românimii din zona Câmpiei era considerat periculos.
Această stare de fapt nu se potrivea cu teoriile istorice imigralioniste. O logică elementară impune ca o populaiie
oarecare să aleagă a locui în zonele cele mai fertile. În Transilvania, Câmpia asigura în condi!ii mai lesnicioase
mijloace de subzisteniă, iar popula!ia era aproape în totalitate românească. Realitatea nu se potrivea cu teoria
care "legitima" un drept istoric inexistent şi pe care nu ne-am propus să o analizăm aici.
Pe baza legilor de mai sus an mai fost coloniza li în Câmpia Transilvaniei, la Şărmasul Mare şi Tuşini, 190
familii de colonişti care an primit 4268 ingăre şi 673 stânjeni. În actualul jude! Bistri!a-Năsănd două localită!i
an fost cuprinse în acest proces. Este vorba de localitatea Vi!a, atunci în comitatul Solnoc Dăbâca, în care
în anul 1899 s-au implantat 20 de familii de colonişti care au primit 805 iugăre şi 1316 stânjeni, şi comuna
Nimigea Ungurească. 3
Decizia nr. 37318/98 a Ministerului de Agricultură regesc ungar, ca decret de colonizare, stabilea planul de
colonizare a unui pământ erarial de circa 686 iugăre şi 348 stânjeni din hotarullocalitălii N"imigea Ungurească.
Moşia apar!inuse cu 10 ani înainte de 1899, când se face colonizarea, lui F6ldvâry Iosif şi conso!ilor. Proprietarnl

Vasile Netea, Islori(l Memoram/ului llomânilor din Transi]F(lni(l şi H(ln(/t. Coleqia Transilvania, funda!ia Regele
Mihai I. Editura Vremea, Bucureşti 1947, p. 101.
2
,1tenlute infernule, în "Tribuna" XVlll, nr. 22 din 4/17 februarie 1!!01
' Dr. J\un:l C:ocimnn, 1/omâniu şi rr:Fizioni.mwl ma~hiur. Edilura FlJNDJ\ ŢIEllJMJ\NISTE ClUSTJ\I.L\JJ\ PSC:, p. 340<142
1

Revista Bistrilei, XX, 2006, pp. 309-311
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a \'ândut-o din Yarii motive prin anii 1889-1890 lui Lăw George, care o reYinde aproape imediat statului pentru
o sumă de 75000 florini.
"Scopul colonizărei este mărirea comunei Nimigea Ungurească prin colonizare." Din terenul destinat
colonizării s-a atribuit fără nici o plată diferite suprafete pentru: comună, şcoala de stat, grădina şcolară, preotul
reformat, grădina pentru duzi, etc. Acestea însumate erau de 35 ing. şi 769 stânjeni. Pentru drumuri au fost
alocate tot fără plată 5 ing. 369 stj. Au fost constituite 25 de colonii.
Fiecare colonie consta din:
• intravilan 800 stj.
• pământ arabil clasa I -a 1 ing. 400 stj.
• pământ arabil clasa a II -a 7 ing.
• pământ arabil clasa a III -a 3 ing. 1200 stj.
• fâna~ clasa I-a 1 ing. 800 stj.
• fânat clasa II -a 1 ing.
• drept de păşune composesorală 2 ing. şi 800 stj.
• pădure 7 ing. şi 993 stj.
Total25 iug. 193 stj.
Distribuirea s-a făcut prin tragere la sor~i. colonistul având de îndeplinit anumite cerin~e:
- să aibă 500 florini la primirea coloniei şi 500 florini numerar pentru sus~inerea familiei până la
recoltă.

-

-

să locuiască în colonie, să cultive pământul, să nu-l dea în arendă, să nu-l înstrăineze, etc.
pentru casa de locuit construită de stat i se re tineau 400 de florini, el având obliga~ia ca în decms de 2
ani să-şi construiască anexe gospodăreşti, să-şi sape fântână şi să planteze cel pu~in 20 de arbori.
preiul de cumpărare a unei colonii de 25 iug. 193 stj. era stabilit la 2800 florini. Suma urma a fi plătită
în rate. În primii 2 ani nu se plătea decât o dobândă de 2%. La 1 noiembrie 1899 şi 1 noiembrie 1900
câte 56 florini.
amortizarea se făcea timp de 50 ani cu începere din anul 1901. Rata anuală era de 89 florini şi 11
cruceri pentru fiecare colonie. În caz de neplată regulată era stabilită o dobândă de penalizare de 5%.

Administratorul coloniei la 24 aprilie 1901 era Vineze Albert care a luat la cunoştinlă prevederile decretului
ministerial. La 5 decembrie 1901 ministrul agriculturii a aprobat colonizarea de la Nimigea Ungmească. 4
Până la Marea Unire to~i coloniştii aduşi ini~ial au plecat fiind aduşi allii care nici ei nu s-au acomodat,
fenomenul repetându-se, astfel că "în intervalul de timp men~ionat terenul părăsit a fost dat în cele din urmă
pentru împroprietărire la o parte din locuitorii maghiari aflători în Nimigea Ungurească, iar o altă parte a fost
repartizat altor locuitori maghiari aduşi de pe alte păJ·ii." În anul 1925 situalia era următoarea: "10 colonişti
aduşi de prin alte păr~i şi 15 băştinaşi. terenul rămânând întăbulat pe stat până la completa lui achitare şi
aprobarea Ministerului Agriculturii." 5 Comisia de expropriere în vederea reformei agrare a constatat, cu Nr.
4/922 după verificarea carnetelor coloniştilor, că laturile de colonizare nu erau de 25 ing 193 stj., ci de 24 ing.
1593 stj.li După reforma agrară colonişti au rămas cu 373 iug. şi 262 stj. fiind expropriată o suprafală de 251
ing. şi 1563 stj.1
La 21 iulie 1925 în baza ordinului Nr. 15849/1925 al Ministerului de Agricultură şi Domenii, la primăria
comunei Nimigea Ungurească în fala delegatilor ministeriali şi a consilierilor agricoli, s-a procedat la stabilirea
sitnaliei de fapt a coloniştilor. Procesele verbale au fost elaborate pe baza declara~iilor coloniştilor şi a
reprezentanlilor legali, care erau responsabili de exactitatea celor consemnate. La capitolul III "Lichidarea
preiului coloniei" este consemnat preiul originar al acesteia. Acesta ar fi fost de 6400 coroane, plătibil în 50 de
ani, cu o rată anuală de 178 coroane şi 22 fileri. Este evident că la preiul coloniei deiinătorii au adăugat şi cei
400 de florini relinuli pentru intrarea în posesie a casei. Astfel în conformitate cu sistemului monetar introdus
Arhivele Nnţionnle. Dirnqin judeţeană llislriţn-Năsăud, fond Consiliernlul Agricol n jud!!ţtdui
inv. 1075. Reforma agrară- Nimigea de Jos, f. 2.
5
Ihidem, f. 5.
" IlJidem, f. 13.
Ihidem, f. 10.

310

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

13islriţa-Năsăwl,

dosar 76,

în anul 1900, când o coroană era echivalată cu 0,5 florini, suma declarată este corectă. Situa~ia de fapt a celor
25 proprietari de foste colonii era următoarea: 12 au plătit toate ratele; şapte au plătit 15 rate dar declarau că nu
sunt în întârziere; patru au plătit normal, deci 24 rate; unu a plătit 20 de rate; iar unu a plătit şapte rate neştiind
cât s-a amortizat şi cu cât este în întârziere. 11
Procesul de colonizare de la sfârşitul secolului XIX-lea şi începutul secolului XX, a urmărit deci sporirea
ponderii maghiarilor în zonele locuite de români. S-a desfăsurat după un plan urmărit metodic în timpul
guvernului Bânffy (1895-1899). Un rol în colonizarea de la Nimigea Ungurească a avut cu siguran1ă şi primul
ministru Desz6 Bânffy, fost comite de Bistri~a-Năsăud.

~

Ihidem, inv. 1076.
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Ministerul I.C. Brătianu,
chestiunea evreiască şi diplomaţia franceză în Moldova
Ana Maria VELE

După

oficializarea controversatei chestiuni evreieşti din Principate prin adoptarea articolului 7 al
din 1866 şi imposibilitatea ob~inerii de către evrei a cetă~eniei române, a urmat o perioadă prolifică
în dispozi~ii legislative restrictive care-i incumbă şi care au fost propuse şi aplicate de autorită1ile române.
Circularele discriminatorii şi restrictive ale ministrului de interne, Ion Brătianu din 21mart./2 apr., 7/19
apr., 24 apr./6 mai, 7/19 mai 1867 sunt o realitate şi incumbă cu predileqie segmentul popula~iei alcătuit din
evrei. Justificarea acestuia sunt precedentele de acest gen din legislatia română anterioară unirii Principatelor.
Acestea erau adresate oficialită~ilor din teritoriu, respectiv prefec1ilor şi dispuneau luarea de măsuri eficiente
în vederea expnlzării "vagabonzilor" şi prohibeau evreilor locuirea în comunele rurale, precum şi posibilitatea
de a de~ine hanuri, cârciumi sau a lua proprietă~i în arendă 1 . Reaclia stârnită peste hotare de măsurile luate de
Brătianu este considerată a fi foarte exagerată deoarece acesta s-a bazat pe precedente în luarea acestor măsuri
administrative 2 • Astfel, prin utilizarea termenului de vagabond, erau desemna~i toF evreii, deoarece nu exista
o diferen~ă între indigeni şi străini. Cu toate acestea, legisla~ia României asigura proteclia indivizilor străini
şi a bunurilor acestora. Articolul 11 al Constitu1iei reglementa faptul că "orice străin care se afla pe teritoriul
României, se bucura de proteqia acordată de lege persoanelor şi bunurilor în general" 3 •
La început se constată, conform aprecierii evreilor din Iaşi, într-o petilie adresată Camerei Deputa~ilor şi
Senatului României, că dispozi~iile circnlarelor erau aplicate într-o manieră strictă. În unele districte s-a recurs
literalmente la expulzarea tuturor evreilor din comunele rurale, chiar şi a arendaşilor sau cârciumarilor care
posedau contracte valabile, această măsură cunoscând totuşi ulterior o diminuare a intensită~ii pentru cei cu
contracte care nu expiraseră. Circulara nu fusese totuşi revocată, de aceea evreii nu-şi ascundeau temerile în
fa~a unei recuren~e a aplicării hotărârilor circularelm· 4 •
"Vagabonzii" erau căuta~i, desenma~i şi condamna~i de comisii create în acest scop, numite de Consiliul
Comunal din Iaşi şi care funqionau câteva zile, situa~ie paradoxală eviden~iată de procesele verbale ale acestei
institu1ii publicate în "Progresul"(nr. 45-50), întrucât hotărârile autorită~ii administrative eran antagonice
celor ale autorită~ilor juridice. Autoritatea administrativă îşi depăşea prerogativele, astfel majoritatea celor
condanmali şi judeca~i erau ulterior eliberali de justi~ie 5 •
Ca urmare a răsunetului acestor evenimente din Principate şi a efectului pe care 1-au produs în străinătate,
Ion Brătianu şi colegii săi au recms la un gest preferabil în noile circumstan~e şi şi-au prezentat demisia,
hotărâre acceptată de Carol, care l-a însărcinat pe Bosianu, avocat cunoscut şi preşedinte de Consiliu sub
precedenta domnie, a forma noul guvern. Brătianu spera că ac~ionând în acest mod, nu va mai fi stigmatizat şi
considerat manipulatorul evenimentelor din Principate, care alienau simpatiile Europei. Criza ministerială a
fost accentuată de opiniile împărtăşite de majoritatea miniştrilor conform cărora, s-ar impune o reorganizare a
armatei după noile standarde europene.
Constih1~iei

Carol Iancu, J:Vmii din Ilom{~nia {18UU-1!Jl!J} do la exdudum la emancipare, Bucureşti. 1!l!Hi, p.74 (în continuare, fm~ii
din România).
Memoriile re~elui Carol 1a/1/om{lfliui. JJe un martor ocular (voi. 1 18GU-18fi!J), Bucureşti, 1!!!14, 12/24 mai 1!Hi7. p.l!i!l (în
continuare, Memorii/o ru~elui Crzrol 1).
' Dirm:ţin Arhivelor Naţionale Istorice C!!ntralc (D.A.N.I.C.), Colecţia microfilme Franţa, Roia 45, voi. B (mai 1!Hil!-11!!i!!J.
anexa 2 la depeşa politică nr. :~o din laşi (17 mai l!HHI), Cadrul 24.
4
Ihidum, Cadrul 27.
5
Ihirfem, Cadrul :~2.
1
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Bosianu refuză propunerea într-o manieră diplomatică sugerându-i prin!ului a desemna noul şef de
cabinet conform preferin!elor miniştrilor dcmisionari. :\stfel. noua recomandare la formarea ministerului era
Ministrul Afacerilor Externe, Ştefan Golescu. Boyard consideră că într-un asemenea caz, s-ar realiza unele
substituiri de persoane, însă esen~a ar rămâne aceeaşi. respectiv politica roşilor ar persevera. Nu ar fi posibilă o
remaniere completă a ministerului întrucât obiectivele liberalilor radicali ar cunoaşte o practicare ulterioară şi
nu o abandonarer., situa!ie susceptibilă a reitera noi incidente şi neplăceri Europei. Supozi!iile reprezentantului
francez au cunoscut o materializare în sensul prezicerii sale.
Evenimentele din Principate produc şi alte consecin~e care se concretizează prin vizita la Bucureşti din 22
august 1867 a personalită!ii politice engleze, Sir Moses Montefiore care inten!iona să verifice adevărata stare
a co-religionarilor săi şi totodată să surprindă veridicitatea informa!iilor şi acuza!iilor din presa interna!ională
la adresa românilor. Aceeaşi inten!ie de schimbare favorabilă a statutului evreilor îl însufle!ea şi pe Adolphe
Cn3mieux, preşedintele Alian!ei Israelite Universale, inslitu!ie înfiin!ată în 1860 la Paris. Acesta intervine pe
lângă Napoleon III în dorin!a de a facilita condi!ia evreilor din Principate şi impunerea principiului umanită!ii.
De asemenea s-au antamat negocieri secrete soldate cu o colaborare favorabilă pe lângă Emile Picat, secretarul
francez al lui Carol cu acelaşi obiectiv umanitar 7 •
În cadrul întrevederii lui Montefiore cu Carol, acesta îi notifica prin!ului toate zvonurile care au penetrat
spa!iul englez, referitoare la nesiguran!a şi insecuritatea pe care o întâmpinau evreii în spa~iul românesc, chiar
dacă erau locuitori ai acestei [ări de câteva generalii. Sprijinit în acest demers de guvernul britanic la care
au subscris de asemenea cele ale Fran!ei, Italiei, Prusiei. Austriei şi Rusiei şi arogându-şi responsabilitatea
ameliorării stării co-religionarilor săi, acesta îşi expune concret obiectivul vizitei în numele tuturor evreilor
din orice parte a lumii, şi anume acela de a nu permite ca persoane rău inten!ionate să atenteze la integritatea
evreilor şi-i sugerează prin~ului de a asigura şi garanta prin ordine precise securitatea bunurilor, persoanelor şi
proprietă!ilorH. Termenii discursului pe care îi adoptă reprezentantul englez nu sunt sfidători, nici nu lezează,
ci dolean!ele sale sunt rezumate într-o manieră cordială, de curtoazie şi sunt elaborate în numele umanită!ii şi
prezentate ca un deziderat.
Montefiore consideră că vizita sa a fost benefică şi s-a soldat cu succes, fiind facilitată de demersul colectiv
al corpului diplomatic care, dând curs unor instruqiuni date de guvernele proprii, au pledat energic în favoarea
evreilor.
Din punctul de vedere al membrilor guvernului român, această vizită era privită ca o nouă presiune externă,
însă datorită modera!iei şi spiritului conciliator al acestui "respectable vieillard", miniştrii şi-au schimbat
opinia, deoarece scopul ac!iunii ini!iate de acesta era ob!inerea de promisiuni ferme din partea prin!ului Carol
şi a acestora că pe viitor securitatea individuală şi a bunurilor evreilor nu vor mai fi lezate şi nu vor mai exista
abuzurfl. A inten!ionat să viziteze Moldova şi cu predileqie Iaşul, însă a fost consiliat să renun!e deoarece noi
manifesta!ii erau susceptibile a se produce. Reprezentantul francez consemnează în rapoartele diplomatice
referin!ele şi multiple materiale documentare care dezbat problematica evreiască din Principate şi pe care le
consideră semnificative în vederea creării unui tablou cât mai realist şi pentru ca opinia publică să fie corect
informată. Uneori intervine prin aprecieri personale de ordin istoric, legislativ. social sau politic, completând
sursele pe care le valorifică.
Carol îl asigură pe Montefiore de faptul că persecu!ia religioasă nu există în Principate, iar neliniştea
evreilor s-a datorat unor fapte izolate, asupra cărora guvernul îşi asumă responsabilitatea. De asemenea, îl
încredin!a că "je veillerai sans cesse a l'execution des lois qui protegent les israelites, comme tous les autres
roumains dans leur personne et dans leur biens" 10 •
"

8

!l

10

Ihirlum, (l!l aug. 1BG7), de la Boyard către Mouslier, Cadrde 1B4-1!l5.
Carol Iancu, Hl'ruii din Uomfinia, p.!HHl3; Idem.JJluichrour/ur şi Cremieux. J,upla punlru umancijJIIFC!tl Ul'reilordin Hom(mia
la Cnngmml du la Berlin. (ComsjJonclunfă inedită 1ll7ll-1llll0), Bm:un!şti. 20!Hl, p.4:l (în continuare, 13luichrourlur şi
Cmmieux); Jdem, Rmancipama wruilordin Homânia {1!11:J-1!11!J), Bucureşti, l!l!lfl, p.24-2G (în continuam, Emanciparea

evreilor).
D.A.N.l.C., Colectia micronlme Franţa, J{o)al:l. voi. :HJ, (27 aug.1BG7), Cadrul 210; Ministerul Aracerilor Externe al
Franţei (M.AE.E). Centrul Arhivelor Diplomatice Nantes (C.AD.N.). Hmd Consulat Iaşi, Carton 25, Corespondenţă cu
Ministerul Afacerilor Externe Francez, Constantinopol şi Viena. Kegistru de analiză a depeşelor adresate consulului de
Minister şi de Ambasadă, Dirm:tia Politică nr.l, Gaugustlll!i7.
D.A.N.l.C., Colectia microfilme Franţa, Kola U. voi.:JO, (:1 S!!pl. 111!i7). de la Boyard către Mousti<!r, Cadrele 207-ZOil.
Ihidom, (18/30 aug. 181l7), Cadrul 212.
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Reaqiile presei interne nu întârzie să apară, iar această vizită este privită de unele organe de presă drept
un eveniment nefericit, un precedent şi un semnal pentru noi mişcări care vor afecta ordinea internă. Astfel,
jurnalul bucureştean "Trompeta" publică într-un supliment al numărului său din 17129 septembrie 1867
insinuări care implică acuza~ii foarte grave. Acesta foaie oficială, nu este cea mai reprezentativă, însă este unul
dintre cele mai denigratoare jurnale în ce priveşte eweii. Popularitatea "Trompetei Carpa!ilor" se datorează
tocmai acestei pozi~ii adoptate, însă se pare că este preferat de către reprezentan1ii francezi, probabil tocmai
pentru a ilustra această realitate.
Articolul cu pricina con!ine o serie întreagă de elucubra!ii. care încearcă să îndepărteze opinia publică
de alte probleme, la fel de importante, cum ar fi consolidarea pozi!iei prin[ului şi profilarea unei posibile
desfaceri a uniunii Principatelor, reflectă de fapt ordinea internă. Vizita binevoitoare a reprezentantului englez
este privită drept un pretext pentru ca onorabila personalitate să-şi amelioreze situa[ia financiară, în timp ce se
zvoneşte că la Brăila se semnează o adresă prin care se reclamă expulzarea tuturor israeli!ilor non-indigenP 1 •
Zvonurile şi supozi[iile încep a se manifesta în toată plenitudinea, astfel, conform acestora Rusia ar instiga
un comitet bulgar organizat în Brăila să lanseze o insureqie susceptibilă a crea un diferend româna-turc şi să
agite spiritele creştinilor contra evreilor, în scopul producerii unor acte violente dând un pretext de interven!ie
imperiului estic în vederea desfacerii lmirii. Consulul francez nu dă crezare acestor aser1iuni nefondate şi
depreciative, însă constată că simpatiile pentru ortodocşi pot fi exploatate în mod sigur, iar popula!ia ortodoxă
românească este uşor de manipulat1 2 •
Oprobriul Europei în problema toleran!ei religioase din Principate, dar şi contextul interna!ional
nefavorabil care prezicea un război european franco-prusaco-italian sau cel pu[in complica1ii în Orient ale
căror recrudescen!ă părea oricând iminentă, au determinat testarea opiniilor marilor puteri deoarece anxietatea
stăpânea popula!ia şi elita politică românească.
Pentru determinarea unei pozi1ii concrete vizavi de Principate şi în vederea finalizării agitaliei pe care o
stârnea politica aventuroasă liberală, Ion Brătianu a întreprins o vizită de curtoazie la Paris cu misiunea de a
plasa sub patronajul Fran[ei proiectele de viitor rezervate acestora, iar în cazul unui eşec foarte probabil de
altfel, un plan secundar trebuia aplicat adică solicitarea concursului Prusiei. Exista credinla că aceasta din
urmă nu-şi va abandona reprezentantul regal care domnea la gurile Dună.rii 13 • Se considera că la întoarcerea din
voiajul său, Brătianu îşi va relua func!ia de ministru de interne, odată consim~ământul formal al Împăratului
fiind dat. Lui Brătianu i s-a promis furnizarea a 100 000 de puşti de provenien[ă prusacă în vederea îndeplinirii
obiectivelor politice ale liberalilm·H. Aceste amănunte sunt revelate de reprezentantul francez care priveşte
cu scepticism viitorul Principatelor Unite. Complica1iile şi consecin[ele susceptibile a produce înarmarea
românilor, în contextul chestiunii bulgare şi determinarea pozi!iei Rusiei de interven!ie, non-interven!ie sau
concertare a forlelor cu ale acestora în vederea instigării Turciei, ar fi dificil de evaluat.
Cu toate interven!iile externe, s-a constatat o nouă resurgen!ă a expulzărilor familiilor de evrei după vizita
lui Montefiore. Sensul expulzărilor generate de deciziile autorită!ilor era dinspre mediul rural spre cel urban,
rareori evreii fiind trecu~i de fmntariile [ă.rii. Astfel, la sfârşitul anului 1867 şi începutul celui următor s-au
înregistrat mai multe acte de vandalism asupra magazinelor şi caselor evreilor la Bârlad, Călăraşi şi Bacău, dar
şi expulzarea a 30 de familii din jude!ul CovurluP 5 • În aceeaşi perioadă, consulul francez de la Gala!i. Gorsse,
raporta lui Moustier prezen~a tot mai numeroasă în oraş a evreilor expulza1i de autorită1ile administrative
locale, reprezentate de primari şi sub-prefec[i din întreg districtul. Majoritatea de[ineau hanuri sau cârciumi pe
care le exploatau pe baze legale prin contracte încheiate şi reînnoite de către primariw.
Aceste măsmi abuzive eran contrare legii întrucât Constitu~ia României prevedea garantarea libertă!ii
individuale şi inviolabilitatea domiciliului. Alticolul13 dispunea garantarea libertă~ii individuale, astfel nimeni
nu putea fi reUnut sau arestat decât în viltutea unui mandat judiciar motivat. Alticolul15 al legii fundamentale
11
1

"

1:l

11
15
111

Ibidem, Brăila (3 sepl. 1B!i7), dt! la Maurin-Bie, consul onoriric al Frnntci, călrc Mouslicr, Cadrul 213.
I!Jidem, Cadrul 214.
I!Jidem, Jluc:ureşli (7 ocl. 1BG7), de la Boyard către Mouslier, Cadrul 240.
I!Jidem, Cadrul 241.
Carol Iancu, Evreii din Uomrîniu ... , p.fl4; Idem. JJleir:hroeder şi Cremieux... , p.43.
D.A.N.I.C., Colectia microfilme Franţa, Roi<J 1:l,vol. :iO, Bucureşli (Il noiembrie 1111l7), de In Corsse călre 1\iouslier,

Cadrul 259.
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reglementa im·iolabilitatea domiciliului, iar articolul104 stipula faptul că nici o jmisdiqie nu poate fi creată decât
în virtutea unei legi, astfel nici o comisie sau tribunal extraordinar nu puteau fi înfiin~ate sub nici un pretextl;.
Din aceste dispozi~ii rezultă faptul că existenla comisiilor de desemnare a vagabonzilor erau ilegale.
Discriminarea este accentuată de hotărârea primarilor din Iaşi şi Bacău care interziceau creştinilor să
angajeze în slujba lor vreun evreu şi viceversa, adică nici unui e\Teu nu-i era permis să de!ină vrelm slujitor
creştin, măsură ce sporeşte izolarea comunită!ii mozaice. Se specifică faptul că această decizie datează din
1741 şi legile canonice ale religiei ortodoxe nu permit creştinilor a sluji în serviciul evreilm· 18 • Reprezentantul
francez la Gala~i demm~ă aceste abuznri şi acte de intoleranlă religioasă şi protestează reclamând totodată
autorită!ilor oficiale de la Bucmeşti abrogarea acestor măsuri ce impietau interesele comunitare şi împiedicarea
aplicării lor.
Golescu ripostează la această notă de protest şi aprobă reintegrarea expulzatilor, însă numai a celor care
delineau contracte valabile pentru desfăşurarea activitălii de hangii sau cârciumari anterior circularelor lui
Brătianu. Ceilal!i în schimb nu erau autoriza!i a-şi deschide asemenea localurP 9 •
Discursul tronului rostit de Carol de la începutul anului 1868, infirmă gravele învinuiri de intoleranlă
religioasă ale opiniei publice interna!ionale, reiterând totodată principiile umanită!ii şi ale toleranlei care
însufle~esc na!iunea română. Duşmani neidentifica~i de prin! au contribuit la plasarea unor diferende de ordin
economic în plan religios şi au inten!ionat a determina animozităli între cele două comunită~F 0 • Carol îşi
exprimă convingerea că ministerul său va fi capabil a demasca aceste manevre care periclitează interesele !arii
sale şi va dovedi prejudiciul din punct de vedere economic pe care vagabondajul îl determină.
La începutul anului 1868 într-un raport al agentului consular francez la Bârlad către Mellinet, consulul
general al Fran!ei la Bucureşti, 42 subieqi austrieci şi 135 moldoveni de origine evreiască au suferit prejudicii
semnificative în urma jafurilor comise asupra lor. De asemenea 6 sinagogi au fost afectate prin distrugerea
interiorului lm· 21 • Victimele nu au depus plângere oficială de teamă ca aceste evenimente să nu se repete, însă
s-a decis notificarea corpului consular de la Iaşi, pentru ca acesta la rândul său să înştiin!eze guvernele proprii
în ce priveşte abuzurile şi excesele comise.
Consulul francez Mellinet îi consemna ministrului de externe, Moustier, că aceste violen!e nu au lezat
interesele nici unui membru al coloniei fTanceze, însă remarca faptul că măsmile necesare prevenirii altor acte
similare se lasă aşteptate. Nu s-a operat pedepsirea instigatorilor, deşi conform unor informa!ii de notorietate
publică la Călăraşi, anarhia a fost provocată şi dirijată de un subiect rus, Jordan Ivanowitch, iar în urmă cu un
an la Bucmeşti, culpabil pentru răzmerila anti-semită era un alt personaj rus, l\icolaF 2 • Prin aceste mărturisiri,
Rusia revine în actualitate prin inten!iile sale de transformare a Principatelor într-un cadru anarhic.
Reprezentan~ii francezi sunt convinşi că Rusia îşi face jocul în Principate, obiectivul urmărit fiind desfacerea
uniunii acestora şi provocarea unui conflict în cadrul Imperiului Otoman, respectiv încnrajarea bulgarilor
în vederea emancipării de sub jugul otoman. Prin implicarea românilor şi bulgarilor va putea redeschide
chestiunea orientală. Fran!a considera că România se afla oricum sub influen!a colosului estic, dar totodată se
şi îndepărta de "sora mai mare" de sorginte latină pentru a cădea în bra!ele noii puteri în ascenden!ă, Prusia,
care a reuşit să reducă la tăcere vocea Austriei şi ambi~iile de mare putere ale acesteia i-au fost înfrânte la
Sadowa. Fran!a conchidea că influen1a lui Carol de Hohenzollern este nefastă, mai cu seamă datorită creşterii
rivalitălii sale cu Prusia, de pe acum profilându-se un conflict de propor!ii între cele două mari puteri pentru
stabilirea hegemoniei în Europa.
După înfrângerea Austriei, Napoleon III era obsedat de ideea manevTelor lui Bismarck în Principate
văzând intrigile !esute de acesta preponderente în direc!ia politicii externe româneşti adoptate de autorităli.
Panslavismul devenise de asemenea un principiu care impunea o combatere acerbă întrucât o eventuală aliere
a Prusiei cu Rusia era susceptibilă a determina consecin!e semnificative, în sensul modificării statu-quo-ului
în Balcani, de aceea orice dovadă a influen!ei Rusiei în România devenea "o crimă" 2 :1 •
Iliidum, Roia 45, vol. 13, [anc!XH 2 la dnpeşa politică nr.30 din Iaşi- 17 mai lBGB), Cadrul :HJ.
I!Jidem, Roia 13, vol.30, Cadrul 21il.
", I!Jidcm, Cadrul 2!i3.
•o 1/iidum, Colm:ţia Microfilme~ Fran(a, Roia 14, Turcia (Bucnreşli- ian.liHill-aug.liHiB), CadrullO.
01
I!Jidem, Cadrul1!l.
zz I/Jidem, Cadrul 20.
z:~ Nicolae Iorga, Politica externă o m~dui Coroll, Bucureşli, 1mn, p.~R [în continuare -l'olilica nxlernă).
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Prin actele indezirabile îndreptate împotriva eweilor, ministerul român şi-a alienat simpatiile Fran!ei.
Aceasta considera că ministerul este incapabil a reabilita situa!ia în Principate, de aceea prin politica exercitată
doreşte ardent să-şi conserve puterea şi ntilizând drept pretext de popularizare chestiunea evreiască, îşi men!ine
într-o oarecare măsură sns!inerea populară. Abaterea de la marile probleme economice, sociale şi politice cu
care se confrunta !ara. precum şi acceptarea diclării politicii aventuroase şi fortnite de către Rusia şi Prusia,
puteau determina consecin!e grave şi pe termen lung, dar şi periclitarea intereselor strategice ale Principatelor.
Îngrijorarea Fran!ei era reală, aceasta un era adepta resnscitării chestiunii orientale şi de asemenea nu snbscria
la obiectivele de reîntregire na!ionala ale românilor, pe care un le considera posibile ci doar nişte iluzii efemere,
dacă liberalii ar fi înlătura!i de la putere. În fond, politica roşilor snstinntă de Rusia şi Prusia, periclita interesele
Emopei întregi conform opiniei Fr·an!ei, de aceea se impunea îndepărtarea lor. Oricum Fran!a nu acorda nici nu
credit lui Brătiann în aceste circmnstan!e, pentru că oricum "Brătianu et Golescn ne se sont jamais distingues
que par des retraites memorables" 24 •
Cabinetul român regretă alienarea simpatiilor Fran!ei pentru un stat la a cărei existen!ă a contribuit în mod
decisiv, însă atât camerele cât şi !ara îşi conservă încrederea în ministerul său şi subscrie la politica acestuia
atât pe plan intern cât şi extern. Cu toate acestea "la Roumanie conserve tonjours pom la France les sentiments
d'affection et de reconnaissance qn'elle lui doit" 25 , opina E.Cretzulescu.
Brătianu acuza opozitia conservatoare că 1-a defăimat şi 1-a plasat în tabăra inamicilor Frantei şi încearcă să
şi justifice politica în fa!a acesteia făcând cunoscut obiectivul esenlial al politicii urmate de partidul său, adică
independenta !ării. De asemenea explica dezinteresul său în adoptarea unei direqii dictate din exterior sau
dezminte aparentul statut de satelit al Pdncipatelor ancorate la proiectele ruseşti, însă aminteşte de reuniunea
de la Salzbomg şi de consimtământul Fran!ei şi implicit al lui Napoleon III la anexarea Principatelor de către
Austria 20 • Brătianu era confuz în ceea ce priveşte politica franceză în Orient, iar această nouă atitudine este
paradoxală şi în aparen!ă duplicitară deoarece înainte a contribuit într-o manieră decisivă la formarea nnitătii
româneşti.

Boyard, consulul francez la Gala!i încearcă să-lliniştească pe Brătiann că politica franceză fa!ă de România
nu s-a schimbat, iar Napoleon III este oricând dispus a-l sfătui pe Carol şi a-l sns!ine în vederea dezvoltării
statului condus de acesta. Singura chestiune la care nu subscrie Fran!a este politica aventuroasă a ministerului,
care nu este susceptibilă a rezolva problemele României ci a accentua diferendele. Unica soln!ie o reprezintă
adoptarea unei politici pacifiste, de echilibru şi neutralitate, concomitentă cu reformarea şi consolidarea
institutiilor interne, eliminarea cornp!iei functionarilor şi moralizarea acestora 27 •
La 24 martie 1868, un alt act reprobator readuce în aten!ia opiniei publice interne şi interna!ionale
chestiunea evreiască prin proiectul de lege destinat a reglementa statutul evreilor în România şi înaintat de
31 deputali moldoveni din grupul Frac!iunea Liberală şi Independentă 28 • Acest proiect de lege alcătuit din
10 articole constituia practic un document în care eran integrate sistematic interdic!ii pentru evrei. Articolul
1 interzicea stabilirii evreilor la oraşe fără acordul şi autorizatia consiliilor, iar în mediul rural nu puteau să
locuiască sub orice pretext, nici măcar temporar. Nu se făcea astfel distinqie între cele două categorii de
evrei, cei care tocmai au imigrat şi cei stabiliti în România de mai multe genera!ii. Cei care nu se supunean
dispozi!iilor acestui articol erau socoti!i vagabonzi în articolul II şi urmau a fi alunga li de unde veneau.
Următoarele articole prohibeau achizi!ionarea de către evrei al oricăror proprietăli atât în mediul rural cât
şi în celmban, posesia de pământuri în arendă, cârcinmi, mori, distilerii, păşuni, vii, sau grajduri pentru vite
sau oi, hamu·i, sau pensiuni pe marile drumuri. De asemenea le era interzis să fie antreprenori a vreunei afaceri
de stat, iar comer!ul îl puteau desfăşura doar dacă de!ineau o autoriza!ie specială fmnizată de antorită!ile
localitălii unde îşi avea reşedin!a. Orice comer! cu produse alimentare sau băuturi spirtoase le era permis
doar când era vorba de coreligionari, adică putea fi exercitat într-un mediu foarte restrâns. Orice abatere era
pedepsită cu amenzi usturătoare, iar în caz de recidivă li se confisca antoriza!ia. Dreptul la reuniune devenea
o himeră pentru israeli!F 9 •
~1
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D.A.N.l.C., Colecţia microlllmc Franţa, Roia 14, Cadrul 27.
J!Jidom, (H1ris- 20 febr. 18GH). de la E.Crelzulescu călre Mouslinr, Cndrul 72.
Juidom, (Bucureşti- 7 marlic 1HGB), Cadrele 84-85.
JlJidom, Cadrul 85.
Carol Iancu, RFreii din Ilomânio ... , p.!l!l.
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În cazul în care un evreu ar fi devenit proprietarul unui imobil şi acest lucru ar fi fost cunoscut prin
denun~are, imobilul ar fi fost confiscat iar două păr~i din valoarea acestuia ar fi revenit trezoreriei şi o parte
persoanei care a semnalat "infraqiunea''l!l.
Prin suprimarea dreptului la reuniune (con~inut la a1ticolul al lX-lea). se desfiin~ează toate comitetele
întemeiate de evrei. de aceea chiar şi posibilitatea întrelinerii unei şcoli sau al unui spital de către comunitate
devenea în mod ineluctabil inaccesibil. Astfel, ce le-ar fi rămas de făcut israelililor dacă oricum accesul la
şcolarizare sau la spitalizare era drastic limitat în instilu~iile autohtone? :11
Documentul de intoleran~ă face imposibilă exislen~a evreilor în Principate. Textual este foarte radical, astfel
încât comunitatea evreiască nu ar fi avut altă opliune în cazul promulgării proiectului decât să se autoguverneze
şi în acest mod se accentua izolarea. Printre semnatari se numără I. Negură, D. Pruncu, N. Voinov, I. Lecca,
A. Holbau, dar şi Haşdeu, cunoscut antisemit, redactor principal al jurnalului "Românul", organ oficios al
guvernului. D'Avril apreciază că membrii Fraqiunii an fost nnmili în majoritate cu sprijinul guvernului şi
votează cu acesta când este vorba de a respinge o propunere a dreptei. Se autointitulează independen!i şi se
clasează printre radicali din punct de vedere al "românismului sau latinismului exclusiv" 32 •
Ataşamentul lor fală de societatea românească şi fală de români este unică şi constituie elementul esenlial
al politicii lor. Românismullor a fost exprimat fă!iş la venirea lui Carol în Principate, când s-au opus categoric
alegerii acestuia deoarece nu era de rasă latină, iar ca urmare a imigra!iei evreieşti aceştia s-au erijat în apărătorii
na!ionalită!ii române. Astfel, proiectul întocmit de ei nu trebuie privit ca un act de intoleran!ă religioasă,
deoarece nu sunt ataşa!i religieP 3 , însă îşi datorează popularitatea acestei atitudini ecoului stârnit în sânnl
popula~iei, care este receptivă, dat fiind numărul mare de evrei din Moldova. Dar cauza principală este aceeaşi,
respectiv monopolul evreilor asupra micului comer1 şi ruinarea ~ăranului acolo unde se stabilesc ca arendaşi
sau cârciumarr' 4 • Marii proprietari de pământuri moldoveni nu consim!eau la privarea de drepturi a evreilor
din ra!iuni pragmatice, arendarea terenurilor proprii către evrei reprezenta o afacere lucrativă.
Ca urmare a prezentării acestui proiect s-a format o opozi!ie puternică, dublă adică internă, reprezentată
de membrii dreptei şi unele elemente apar~inând stângii şi externă, formată din reprezentanlii diverselor !ări
în România, care prin rapoartele întocmite, informau asupra acestei noi circumstan!e indezirabile. Boyard
considera că o asemenea lege nu poate fi aprobată din considerente umanitare. El constata că în România
israeli!ii nu pot exercita drepturi politice şi sunt lipsi!i de majoritatea drepturilor civile. Politica intolerantă a
guvernului este dovedită şi de o lege votată de Camere, care permitea dreptul la proprietate fără indemniza!ie
locuitorilor oraşului Iaşi asupra terenurilor pe care erau (detenteurs ), măsură ce-i excludea pe evrei deoarece
nu erau "subiec!i români":1". Aici trebuie men!ionată o nuan!are întrucât unii politicieni români îi considerau
pe evrei "subiec!i români", în această categorie incluzându-se cei care rezidau în Principate de mai multe
generalii, însă nu erau cetă!eni români. Nici ministerul Brătianu şi nici Carol nu subscriau la admiterea şi
promulgarea unei astfel de legi, abominabile conform agentului Angliei, proiectul fiind în cele din urmă
respins.
Acest proiect nu putea fi admis nici de Camere, deoarece în cazul unei eventuale promulgări, Europa
civilizată ar fi intervenit fără îndoială cu presiuni atât de directe şi imposibil de eludat încât s-ar fi impus
oricum revocarea legii, ceea ce ar fi echivalat în ochii politicienilor români cu o lezare a autonomiei şi o
imixtiune externă inacceptabilă. Acest fapt ar fi fost indubitabil dacă legea trecea de pragul propunerii şi
ajungea la statutul de realitate practicabilă.
I.C. Brătianu era convins de ingerin!a Europei de aceea încearcă să se disculpe şi totodată să se justifice în
fala opiniei publice prin discursul rostit în Camera Deputa!ilor şi ale cărui idei sunt consemnate într-un rapmt
de reprezentantul francez. Acesta deplânge acuzaliile şi informaliile trimise sub formă de depeşe în străinătate,
conform cărora s-a dat ordin de expulzare a polonezilor din !ară, drept consecin!ă a ralierii la principiile politicii
adoptate de Rusia. Aceste zvonuri sunt infirmate de lipsa anxietă!ii în rândul polonezilor care sunt trala!i cu
:10
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M.A.E.E; C.A.D.N.: Hmd Consulat Iaşi, Carton :·lll, Comspondrmta consulului Dnlaporte cu Ministerul Afacerilor Externe
(1HG7-11171), Directia Politică nr.25, Fila 43.
Ihiclem, Fila 44.
D.J\.N.l.C., Coleqia Microfilme Franta. Roia 14, Bucmeşli (:n martie 11l!ill), de la D'Avril călre Mouslier, Cadrul144.
I/Jir/em.
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ospitalitate în România:m. Reamintea dificultălile survenite în urmă cu un an după adoptarea unei "singure
de poli~ie" îndreptată împotriva vagabonzilor şi asigura că el însuşi a publicat o statistică a acestora.
Numărul vagabonzilor identificali de Brătianu se ridica la 1 000 de indivizi dintre care mai mult de 800 erau
români din lările vecine, 160 erau străini de diverse nalionalită~i ,,et une vingtaine de )UIFS seulement":' 7 • Astfel
în opinia lui persecu~iile şi intoleran~a religioasă desemnată de Emopa constituiau o atitudine denigratoare la
adresa României, care nu ar admite decât măsuri adoptate de 1ările civilizate:111 •
Atitudinea lui Brătianu este duplicitară, oficial dezavuează în fala opiniei publice proiectul de lege întocmit
de deputaF, însă pe de altă parte ordonă oficialitălilor locale din teritoriu să subscrie la demersul depntalilor,
să-i sns1ină şi să le faciliteze misiunea. Delaporte este convins că evenimentele nedorite din Moldova ale căror
protagonişti eran evreii sunt dirijate direct de minister ca mijloc de propagandă electorală printre electorii
colegiilor din oraşe în rândurile cărora "se trouve des gens fanatises contre les JUIFS":m.
Codrescn,un deputat din Cameră, subscrie în cadrul aceleiaşi şedin~e la demersul iniliat de către deputalii
ce an înaintat proiectul. Ei erau conştienli ab initia de neplăcerile pe care şi le vor atrage asupra lor, însă se
erijau în apărătorii intereselor românilor din Moldova. De asemenea, înlelege intervenlia lui Brătianu, care sub
presiuni externe capătă circumstanle atenuante 40 •
Această atitudine de dezavuare a expulzărilor este în mod ordinar adoptată de membrii guvernului român,
care declină orice manifestare a intoleranlei religioase prezentând aceste denigrări drept manevre meschine ale
inamicilor României, chiar şi după implicarea corpului diplomatic care încerca să argumenteze toate aserliunile
inserate în rapoartele, depeşele sau telegramele trimise ministerelor de externe din lările de origine.
În aceeaşi ordine de idei se include şi opinia lui Boyard, care nu disimulează dificultatea cu care informaliile
veridice referitoare la expulzările şi abuzurile din Moldova ale căror victime au fost evTeii, pot fi oblinute,
însă constată unanimitatea rapoartelor întocmite de reprezentanlii occidentali în România. Acestea prezintă
realitatea tristă a expulzărilor din districtele Bacău şi Vaslui, chiar Boyard fiind înştiinlat de către Delaporte,
consulul francez de la Iaşi, de alungarea a 500 de familii din comunele rurale. Notificarea asupra acestui fapt l-a
determinat pe Boyard să intervină pe lângă ministrul de externe român, însă Golescu îl asigură ca şi pe baronul
Eder, reprezentantul Austriei, că informaliile erau pure născociri 41 •
Pe 9 aprilie 1868, Boyard revine cu o notă de primă pagină din Monitorul Oficial, care specifica faptul
că în urma unei anchete iniliate în districtul Bacău, s-a adeverit că 6 familii israelite, încetând a mai arenda
pământurile comunei, au plecat la oraş benevol, nefiind victimele unei constrângeri'".
Într-o telegrama a prefectului districtului Bacău către ministrul de interne (I.C. Brătianu), acesta recunoaşte
că ferestrele de la 2 case locuite de evrei au fost sparte, însă în district se constată că doar cei care nu şi-au reînnoit
contractele de arendă au plecat, fără a se fi exercitat cel mai mic act de violenlă asupra lor. De asemenea,
precizează că zvonurile infamante care circulă sunt răspândite de inamicii stării de lucruri din momentul
respectiv din România 4 :'.
Delaporte relatează, într-o manieră distinctă, evenimentele din Bacău. Conform raportului întocmit de
acesta, prefectul districtului, Lecca, având instrucliuni precise de la fratele său, deputatul Lecca, a ordonat
autoritălilor locale din teritoriu să "vâneze" israelili.i din comune în 24 de ore. Aplicarea strictă a acestei hotărâri
a avut urmări nefaste pentru comunitatea evreiască din district deoarece 500 de familii au fost expulzate fără
drept de apel, iar bunurile posedate au rămas la dispozilia populaliei 44 • Preluând informaliile unui raport al
agentului austriac în district, Worfarth, Delaporte îi descrie lui Moustier situalia indezirabilă şi nefericită în
care se aflau aceşti indivizi alungali de la casele lor constituind un tablou sumbru al unui grup deposedat de
bunuri şi privali de minimul necesar cum ar fi îmbrăcămintea şi mâncarea. Drept pretext pentru expulzarea
măsuri

"" 1/iidem, Discurs rostit în şedinţa din 24 martie/5 aprilie l!IGH, Cadrul174.
7
"
1/iidem.
38
I!Jidem.
"' M.A.E.E; C.A.IJ.N.; Fond Consulat Iaşi, Corespondenţa lui Ph. Ddaporte către Ministerul Afacerilor Externe (1HG71B71), Carton 30, Directia Politică, nr. 25, Fila 42, [2!1 martie HlGB).
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D.A.N.I.C., Colm:ţia Microfilme Franta, Roia 14, Cadrul174.
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Iln'dem, Bucureşti [1B npr. lH(iBj, de In Boymd către Moustier, Cadrul177.
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la care s-a recurs, s-a preferat neplata dreptului de concesie asupra băuturilor spirtoase comercializate de
aceştia~".

Pentru ministrul de externe român culpabili sunt agen~ii austrieci în Moldova care răspândesc zvonuri
defăimătoare şi înşeală opinia publică europeană, dar totodată întregul corp consular se pronuntă asupra unor

chestiuni care le depăşesc starea de întelegere şi cunoştintele evidenliindu-şi antipatiile şi ostilitatea fală de
gtlVern 41 ;.
Reprezentantul francez denunlă neasumarea responsabilitălii de către autoritălile române explicând că,
de fapt de la primele abuzuri comise asupra evreilor şi de la primele manifestări ale comitetelor bulgare,
negarea lor a constituit arma constantă cu care acestea s-au apărat în fala opiniei publice internalionale.
Oficial se declara că tot ceea ce se spune erau născociri şi rezultate ale intrigilor instrumentate de duşmani ai
ministerului liberal şi al realitătii stabilite la 11 februarie 1866 47 • De asemenea Boyard admira reactia promptă
a agenlilor austrieci, care, fiind unicii reprezentanli ai unei puteri în oraşe precum Bacău, Fălticeni, Vaslui,
localită1i unde s-au înregistrat primele persecu1ii, au alerta! în rapoartele întocmite întreaga Europă civilizată 48 •
Apoi a urmat aceeaşi reaqie din partea întregului corp diplomatic de la Iaşi, care a ini1iat cercetări în vederea
stabilirii veridicităY.i acestor fapte discutabile şi recriminate în unanimitate. Delaporte îl asigura pe Boyard că
persecu1iile şi expulzările erau reale, furnizându-i drept argument justificativ lista nominativă a evreilor supuşi
acestui tratament discriminatoriu.
Cabinetul austriac intervine şi el prin protestul baronului Beust, care a luat atitudine contra expulzărilor
arbitrare din Moldova şi a abuzurilor efectuate de autorităli întrucât majoritatea evreilor erau subiecti austrieci.
Condamnă conduita lui Brătianu şi contestă nerespectarea obligaliilor cabinetului liberal, apoi accentuează
emfatic că orice perpetuare în această direqie nefastă va atrage după sine consecin1e la fel de semnificative,
respectiv devierea de la angajamentele Puterilor Garante ceea ce ar periclita existen1a Principatelor4 n. De
asemenea cabinetul vienez reaqionează la "calomniile" şi acuzatiile lui Ştefan Golescu, fostul ministru de
externe, conform cărora agen1ii austrieci ar fi propagatori de informa1ii răuvoitoare la adresa autorită1ilor
româneşti furnizând probe concludente şi reclamând indemnizalii pentru victimele persecu1iilor. La solicitarea
de explica1ii a Austriei nu s-a răspuns corespunzător, atunci confirmându-se schimbarea lui Ştefan Golescu
cu Nicolae Golescu. Cabinetul vienez se arată indiferent la substituire întrucât nu se amestecă în chestiuni de
ordin intern dintr-o tară străină, însă reclamă explicalii pentru imputa1iile ofensatoare şi primeşte satisfac1ie
pentru denigrarea lui Wolfarth 50 •
Prusia se arată şi ea nemullumită de situaFa creată în Principate de chestiunea evreiască şi trimite
instruqiuni reprezentantului său de a concerta în privinla protestelor cu ceilal1i membri ai corpului diplomatic.
Keyserling, trimisul Prusiei, întreprinde o vizită în Moldova în urma căreia conchide că peste tot se manifestă
slăbiciunile ministerului de a se confrunta cu problemele şi incapacitatea acestuia de a depăşi dificultă1ile. El
consideră că deşi Prusia nu are nici un interes politic în România, totuşi, prezen1a lui Carol de Hohenzollern
pe tronul acesteia o face responsabilă a se interesa de soarta reprezentantului regal. Concordă în final cu opinia
împărtăşită de Mellinet conform căreia dacă nu se va inilia o nouă direc1ie în politica externă, pe Carol îl va
aştepta un viitor nesigur şi trist 51 •
Cabinetul englez constată veridicitatea informa1iilor conform cărora în ciuda asigurărilor lui Carol şi a
guvernului român de sistare a persecutiilor, nici o măsură nu a fost luată în acest sens, iar actele de violen1ă
petrecute la Iaşi, Bârlad, Gala li, Bacău, au dobândit o notorietate internalională. Evreii sunt victime ale măsmilor
arbitrare ale administra1iei locale ca mmare a circularelor principalului culpabil Brătianu, care este consilia! a-şi
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D.A.N.l.C.,
Menţionăm

Colecţia Microfilme Franţa, Roia 14, Bucureşti -25 apr. 1HGB, lloyard către Moustier, Cadrele 1!!1-1!!2.
raptul că Anuarul Diplomatic al Imperiului Francez (W anul1RGB, prezenta dn!pt consul general şi agent

la Bucureşti pc Mcllinet, cancalur al acestuia fiind un oarecare Ilory, iar lloyard apare îndeplinind runcţia de consul
Ia Galaţi, aviindu-1 cancclar pe Victor Castaing. Apare astre! o discrepanţă întrnciit în rapoartele diplomatice oficiale
trimise lui Moustier, Boymd apare drept gnrnnt al agenţiei franceze de la Bucureşti.
17
1/Jidem.
'" J/Jiciem, Cadrul 183.
''" 1/Jidum, 10 mai 1BGR, Viena, Cmlrele 215-217.
''" Iliidem, lkpeşa baronului Eder (Vit!na-21 mai lllllR). Cadrele 227-220.
51
Ihidem, Raport al lui Eder din n mai 1HGB, Cndrele 245-24fi.
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utiliza toată influen~a pentru a reprima actele condamnabile. Acelaşi cerc al responsabililor îi include atftt pe
prin~ cât şi guvernul acestuia. Lordul Stanley aminteşte că angajamentele sunt reciproce înscriindu-şi opiniile

pe aceeaşi abordare adoptată de Beust" 2 •
Delaporte este informat din Bârlad că expulzări ale evreilor s-au produs în toate comunele districtului, iar
la acestea s-a adăugat o hotărâre a primăriei de a interzice înmormântarea indivizilor de rit mozaic în cimitirnl
propriu fără o taxă de 100 de franci pe cadavru":~. Tot de la Bârlad, reprezentantul Fran~ei (Pagano - subiect
de origine italiană care se ocupă şi de informarea consulului francez de la Iaşi asupra evenimentelor din
district) relata lui Delaporte m1 alt act de cruzime, alungarea dintr-un district în altul a 11 membri apar~inând
comunită~ii mozaice, în majoritate croitori. Printre aceştia se afla şi un bătrân de 80 de ani, în agonie" 4 , Aceste
fapte abominabile ar fi fost de condamnat într-adevăr dacă nu s-ar fi ivit un alt raport care să ne ilustreze dintr-o
altă perspectivă realitatea. După confirmarea de primire a documentelor de la Bârlad referitoare la expulzarea
evreilor şi după recurgerea la analizarea con~inutului acestora, Delaporte îl mustră pe Pagano deoarece constată
că acestea sunt furnizate de israeli~i, care au fost fără îndoială mul~umi~i "que vous(Pagano) avez voulu vous
charger de me les transmettre, sans demander pour acela aucune renmneration""''. După cum am mai afirmat
anterior, subiectivitatea pătrnnde adânc în rapoartele diplomatice şi influen!ează chiar şi opinia considerată
oficial impar~ială a consulilor.
De cealaltă parte a baricadei se afla Ştefan Golescu, care inten~iona să-l informeze corect pe Boyard asupra
ştirii false a expulzării evreilor şi să-l înştiinleze că indivizii supuşi acestui tratament erau vagabonzi de diverse
na!ionalită!i printre care şi românF' 1;, împărtăşind astfel punctul de vedere al lui J.C. Brătianu.
După întreaga pleiadă de energii consumate în această dezbatere, pe de o parte autorită~ile române
care dezic toate actlZa~iile de persecu~ie îndreptată exclusiv împotriva evreilor, şi reprezentan~ii puterilor
occidentale care infirmă aceste discnrsuri na~ionaliste şi încearcă să furnizeze dovezi, prin~ul Carol s-a decis
să întreprindă o călătorie în Moldova pentru a aprecia prin prisma propriilor observa~ii realitatea. Constată că
numărul (300.000 indivizi după estimarea acestuia, iar în Iaşi din 80.000 locuitori erau 50.000 evrei) evreilor
poate aduce prejudicii sănătălii publice, mai ales după ce vizitează un azil suprapopulat 57 •
În acelaşi timp Mellinet subscria la rapoartele anterioare ale lui Boyard prin care dovedea actele de
violen~ă îndreptate împotriva evreilor, însă mai precizează că repara!iile datorate victimelor şi solu!ia pentru
ca asemenea fapte reprobabile să nu se mai producă, se lasă aşteptate 58 • I.C. Brătianu îl asignra pe Moustier că
guvernul român era decis a reprima orice act de persecu~ie, însă nu va aproba nici o ingerin!ă în chestiunile
de ordin intern din partea oricuF'. Presiunile externe nu erau compatibile cu autonomia lărgită de care se
bucura România. Interven~iile sau demersurile de orice natnră din partea oricărei autorită~i externe în privinla
chestiunii evreieşti, considerate o problematică de ordin intern, echivalau cu o lezare a autonomiei 1ării.
După Congresul de la Paris (1856), vasalitatea Principatelor devenise nominală legată doar de un tribut, iar în
interiorullării exista o completa independenlă în decizie.
Concluziile la care au ajuns reprezentan~ii francezi din Principate la finele anului 1868 sunt unanime
în a aprecia politica duplicitară a ministerului român şi a lui Brătianu în special, care afişa o tendin~ă
conciliatoare doar în aparen~ă, întrucât, considerau aceştia, că răul nu va înceta, iar politica autoritălilor îşi
va căuta concretizarea. De asemenea, în ochii lor, Rusia influen!a într-o manieră covârşitoare direc1ia politicii
revoluY.onare a ministerului Brătianu, ajungând până la intransigenta remarcă conform căreia România s-a aruncat
în bra!ele Rusiei fiind înfeudată complet. Avertizarea consulilor francezi asupra precedentelor Imperiului Rus
în Principate şi obiectivele antagonice ale acestei mari puteri, nu produc nici o reaqie din partea autoritălilor
române.
Ibidnm, 27 apr./ !imai 1BGH, de la J.ord Stanley către Green, Cmlrelc Zl!l-222.
M.AE.E; C.A.D.N.; Fond Consulat Iaşi, Carton 13, Dosar Bf1rlad (Arrivi!e-Di!part 1 111SG-1Hfl3), 1!i/2H apr. 1B!ill,
ne nu merol<1l.
4
''
Ibidem, llârlad, 11/:iO apr 111GII, de lol~1gano r.ătre Ddoporte, rwnumt!rotal.
55
Ibidnm, Iaşi, Delaporle către Pagano, S mai l!Hill, nenumerotal.
6
"
D.A.N.l.C.,Colcqia Microfllme, Frnnţa, Roia 14, Anexă la dept!§CI nr. 215, de la Ştefan (;olesr:u către Boyard, !l/21 apr.
1H!ill, Cadrul Hl5.
57
lsloriallomânilor. JJo la indopundunţă la mwvo unire {1 878-1 !J 1ll}, voi. VII, lom Il, c:oord. Ch. Platon, Bucureşti, 2003, p. 70.
58
D.A.N.J.C., de la Mellinet cătro Mouslier, Bucureşti, 4 mai 11Hill, Cadrul Hl2.
''" Ibidum, Notă adrosală de J.C Brălianu lui !\loustier la lli apr. l!l!\11, Cadrul Hl3.
5
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Heac~iile inerente acestor acle inumane apar din toate păr~ile, evreii fiind printre primii care recurg la
tactica elaborării unei petilii în care, bazându-se pe Constitnlie, Codul Civil şi Codul Penal, determină ca măsmi
ilegale şi vexatorii toate deciziile ministemlui şi autorită1ilor locale. Localită!ile în care nu s-au înregistrat
multe incidente şi în care con~inutul circularelor nu a fost aplicat cu stricte1e. prezintă cel mai mare număr de
funqionari corup~i conform reprezentanlilor fTancezi. Aceştia intensifică expulzările doar pentru că era un bun
prilej de a fi remunera~i corespunzător.
Delaporte precizează unele măsuri care s-ar impune Îll asemenea condi!ii. Prin~ul ar trebui să revoce
printr-o ordonan1ă circularele lui Brătianu, să sisteze printr-o lege arestările efectuate de consiliile comunale,
să pedepsească funclionarii culpabili, nu să-i onoreze prin acordarea unor demnităli înalte cum ar fi numirea
prefectului de Bacău, Lecca în funqia de prefect de poli1ie la Bucureşti, post refuzat de acesta dar care plasează
guvernul într-o pozi~ie condamnabilă'; 11 • Presiunile exercitate de cabinetele străine au avut drept consecin!ă şi
o remaniere ministerială efectuată şi care consta în demiterea lui Ştefan Golescu şi numirea ca Preşedinte al
Consiliului al vărului său Nicolae Golescu (iunie 1868), însă s-a operat doar o nouă numire deoarece principiile
politice au subzistat, iar circularele nu au fost revocate.
Totodată, Delaporte mai raportează o intrigă deconspirată tot la Bacău, tăi'âm feclmd în evenimente
reprobatoare după cum s-a constatat din informa1iile con!inute de rapoa1tele diplomatice franceze. În iunie
1868, Scorcescu, noul prefect al oraşului, dăduse de urma unei organiza~ii răspândită în mai multe districte
şi alcătuită din 80 de membri liberali printre care şi înalU funqionari apar1inând justi~iei (2 judecători ai
tribunalului Bacău şi procurorul acestuia). Această conspira~ie avea drept obiectiv recunoscut masacrarea
e\Teilor, însă se pare că în subsidiar se elabora o altă misiune secretă a cărei finalitate era tocmai răsturnarea
realită~ii consacrate la 11 februarie 1866 şi răsturnarea lui Caroln 1 • Reprezentan~ii francezi remarcă ostilitatea
tot mai fă!işă a roşilor fală de prin! nedisimulând nemul1mnirea acestora şi inten!ia lor de a schimba starea
de lucruri printr-o diversiune. Existau supozi~ii că Brătianu însuşi s-ar fi raliat la ideea republicană, de aceea
elabora strategii în vederea atingerii scopului propus. Paroxismul este atins câliva ani mai târziu când se
manifestă în practică acest deziderat, de schimbare a statu-quo-ului.
Simultan cu intrarea în posesie a procesului verbal de către autoritatea locală, se descoperă un depozit
cu arme şi munWi la deputatul Lecca, frate al fostului prefect, alcătuit din 76 puşti, 2 000 de ca1tuşe şi praf de
puşcă. S-au mai determinat altele la fostul prefect şi la al~i prieteni ai acestuia însă nu s-a cercetat con!inutul
acestora şi oricum nici o arestare nu s-a operatr; 2•
După ce constată că persecu~iile s-au redus în Moldova sau se efectuează în umbră, Delaporte relata că din
informa!iile pe care le de!inea 3 000 de evrei s-ar fi refugiat de teama abuzurilor autorită~ilor în Basarabia rusă,
Bucovina şi Gali~ia 03 •
O altă hotăi'âre care frapează opinia publică interna1ională este ordinul din septembrie 1868 efectuat de
Bucureşti şi adresat autorităp.lor militare de la frontiera cu Austria prin care suprima posibilitatea străinilor
de a intra în !ară chiar şi posedând un paşaport în regulă. Erau excepta~i de la acest tratament "les personnes
de bonne condition" care de!ineau în mod individual acordul administra!iei. Intrarea în !ară era interzisă
categoric evreilor, aceştia erau viza!i în primul I'ândr; 4 • Măsura determină proteste din partea reprezentantului
austriac Wolfarth, care apreciază prejudiciile semnificative provocate comer~ului din Nordului Moldovei care
se practica în principal prin frontiera austriacă, iar agricultura în această parte a lării se efectua cu ajutorul
muncitorilor venili din Transilvania şi Bucovina. Datorită acestor contingente de indivizi, anul 1867 adusese
profituri convingătoare pentru ca aqiunea să continue, deoarece teritorii întinse fuseseră abandonate din lipsa
bra1elor de muncă 1; 5 •
Delaporte consideră aberantă această decizie şi chiar monstruoasă, explicându-i lui Moustier că nici un
subiect francez nu a primit interdic!ia de pătrundere în 1ară. El încerca să determine cauzele care au condus la

M.A.E.Jo:; C.A.D.N.; Fond Consulat Iaşi, Cnrton 30. Direcţia Politică nr.30, 17 mai 1flGfl, Filele) G2-G3.
I!Jidem, Direcţia Politică nr. 31, 12 iunie Hl!lH, Fila 71.
12
Ibidem.
;
'"' Ihidom, Fila 172.
IH I!Jidom, Direcţin Politică nr. :H>, ()sept. 1BGH. l1la !!1: D.i\.N.I.C: .. Colectia microf'ilme Franta, Roia 45, voi. 1:1 (mai 18GH1llG!l), Cadrele 95-9!i.
(; 5 M.i\.E.E; CAD.N., Fond Consulat Iaşi, Carton :JO, [) St)pl. 1HGII, Fila !Il; D.A.N.l.C., Colecţia microfilme Franta, Roia 45,
voi. 1:~. Cndrul !17.
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aplicarea unei asemenea hotărâri. Identifică două posibile argumente, respectiv excesul de zel al autoritălilor
care încearcă din nou să înşele opinia publică prin aparenle, astfel să o prezinte drept o opozilie la formarea
bandelor bulgare sau să provoace noi conflicte susceptibile a reprezenta premise ale redeschiderii chestiunii
orientale, continuând aceeaşi politică fila-rusă sau filo-prusacănr,. Valabilitatea ordinului nu se extindea şi
asupra frontierei ruse, de aceea concluzia reiterată care rezultă este înfeudarea politicii româneşti la cea rusă.
Franla aborda chestiunea dintr-o altă perspectivă care o neliniştea, prezentând-o ca pe o diversiune în
fala unui eventual război care se profila cu puterea germană de aceea în fala acesteia nu mai exista îndoială.
Rusia sprijinea România cu toate mijloacele posibile, consiliere, subsidii şi recmgea şi la instigare sau intrigi
prin intermediul agenlilor săi în Principate. Brătianu ar fi vorbit de o armată de 80 000 de indivizi puşi în
slujba integrării în viitorul apropiat a românilor din Austria, atitudine considerată o adevărată trădare în
Moldova, deoarece finanlele erau secătuite, administralia şi armata erau dezorganizatem. Conform opiniei
reprezentantului francez, o asemenea iniliativă nu avea în nici un caz sorli de izbândă. Starea în care se afla
România la momentul respectiv nu permitea angajarea într-un conflict oricât de scurt ca durată. Chiar şi in
cazul unei victorii, deoarece concursul Rusiei ar fi fost covârşitor pentru un astfel de rezultat, succesul ar fi fost
iluzoriu, Imperinllarilor nepermilând o creştere a României în detrimentul Austriei, ci posibil o includere sau
o anexare la elementul slav.
Agenlii diplomatici l-an constrâns în cele din urmă pe l.C.Brătianu să permită revenirea expulzalilor şi
să le plătească indemnizalii pentru prejudiciile produse, ceea ce-l determină pe Mellinet să-1 informeze pe
Moustier că "Nous savons de source certaine que la plupart des expulses sant rentres dans leur foyers et
n'y sant plus inquietes"n 8 • Cât priveşte acliunile judiciare care mmau să prescrie indemnizaliile victimelor şi
pedepsirea culpabililor, acestea se lasă aşteptate.

Le ministere I.C.Bratiano,
le probleme juif et la diplomatie fram;aise en Moldavie

(Rezume)
En 1867, pendant la periode dans laquelle il etait ministre de l'interieur, l.C.Bratiano a decide l'application
d'une serie des circulaires discriminatoires qui impliquait les juifs. Ponr eux, il etait interdit d'habiter les
communes rurales, d'y avoir ou posseder des proprietes ou bien d'etre cabaretiers ou d'exercer n'importe quel
commerce. Dans le meme temps, les circulaires disposaient l'expulsion de "vagabonds" qui appartenaient ala
meme communaute dans les \'nes des autorites rournaines.
Ces decisions ont genere beaucoup de consequences car il y avait des abus contre les juifs, alors l'opinion
publique internationale a intervenu pom ameliorer la situation apres les demarches et les plaintes des juifs,
en determinant la demission de ministre Bratiano. Le ministere suivant, E. Golesco a suivi la meme politique
liberale. Pour le meme baut, celui d'ameliorer la vie de ses coreligionnaires, sir Moses Montefiore a intervenu
pres du prince Charles dans les Principautes.
La France a conteste la politique duplicitaire liberale et elle a presume qne les coupables de la situation
dans les Principautes etaient la Prusse et la Russie.

M.A.E.E; C.A.D.N., Fond Consulat Iaşi, Carton 30, Fila !!2; D.A.N.l.C., Colecţia microfilme
Cmlrcle !!7-!lH.
7
"
M.A.KE; C.A.D.N., Fond Consulat laşi, Carton :HJ, Fila !!2; JJ.A.N.l.C., Colecţia microfilme
Cadrele nn-100.
''" JJ.A.N.l.C., Colecţia microfilme Franţa, :Roia 14, Bucureşti, 11 iulie 1UG8, Cmlrnlc :HJZ-303
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Distrugerile provocate de armata germană
în oraşul Cluj în perioada martie - octombrie 1944
LAKATOS Arlur

Primele nnită~i molorizate ale armatei germane au intrat în Cluj la 27 martie 1944 1 , ocuparea oraşului
reprezentând o etapă importantă în cadrul amplei aqiuni a armatei Reichnlni hitlerist care viza ocuparea
militară a Ungariei.
La scurt timp după sosirea trupelor, a venit şi Gestapo-ul, care nu a întârziat să-şi pună în aplicare metodele
proprii de ac~inne.
Aproape imediat s-a declanşat arestarea şi internarea intelectualilor cunoscu~i ca având simpatii de
stânga 2 • Nu peste multă vreme, a început şi concentrarea evreilor din oraş. Popula~ia evreiască a Clujului
fusese discriminată şi până în acel moment, dar fără să se fi pus vreodată în discu1ie, în mod serios, problema
exterminării întregii comunită~i. Conform estimărilor lui Braham, circa 16763 de evrei clujeni, împreună cu
al1i 2500 din împrejurimi, au fost concentra1i în ghetou, iar la începutului lunii iunie 1944 au fost deporta~i în
lagărele de exterminare:•. Deportarea a avut loc de pe o zi pe alta, luând prin surprindere popnla~ia Clujului\
care nici măcar n-a putut să realizeze, nefiind informată corespunzător, oroarea pe care urma să o producă acest
eveniment nefast.
Exceptând aceste activită!i ale organelor de ocupalie germane, Clujul a cunoscut mai intens războiul în
vara anului 1944, o dată cu marile bombardamente aliate asupra Europei centrale şi de sud-est. Acestea au
fost efectuate de avioanele alia~ilor occidentali, care au căutat să distrugă cu precădere obiective cu scopuri
strategice- direct militare sau economice-, din oraşele mari ale regiunii. Bombele nu an ocolit însă nici zonele
reziden1iale ale oraşelor". În cazul oraşului Cluj a fost vizată zona nordică, industrială, şi mai ales zona căii
ferate. Cel mai mare bombardament a avut loc în 2 iunie 1944, soldându-se cu câteva sute de mor~iG. Bornbele au
atins între altele sec1ia de piei fine a Fabricii Dennala, Fabrica de chibrituri, Atelierele de Căi Ferate, şi Fabrica
Fermeta 7 • După acest raid, care a creat mare panică, a avut loc un adevărat exod al persoanelor care locuiseră în
zona bombardată înspre periferiile Clujului. Locuitorii s-au aşezat pe spa~iile verzi, cauzând pagube importante
ogoarelor, livezilor şi păşunilor din jurul oraşului 11 • Bombardamente mai mici au avut loc întreaga vară, însă
n-au mai atins intensitatea celui din 2 iunie.
Din fericire pentru Cluj şi locuitorii acestuia, apropierea liniei frontului n-a provocat lupte în interiorul
oraşului, deoarece armatele germane şi maghiare 1-au evacuat în 10 octombrie, cu două zile înainte de intrarea
Armatei Roşii. Nu toale localităp.le din jurul Clujului au fost atât de norocoase- în urma luptelor fiind avariate de
exemplu liniile electrică din Suceag şi Mera 9 • Distrugeri impmtante au fost provocate însă nu doar de confruntarea
armată directă dintre ruşi, maghiari şi nemp., ci şi de acp.unile de sabotaj strategic ale armatei gennane.
1

Krie~slogc•shuch
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În orice război, confruntarea constă nu numai în luptele propriu-zise, ci se derulează pe mai multe planuri.
inclnsiv prin aplicarea unor de strategii mai mult sau mai pntin conventionale, care au menirea de a aduce în
avantaj- pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă- pe cel care îi foloseşte. Una dintre acestea se numeste
"tactica pământului pâ1jolit" sau "tactica sabotajulzzi stmtegic".
,
Fofla beligerantă care bate în retragere elaborează şi pune în aplicare planuri destinate să asigure
evacuarea teritoriului părăsit, atât de către trupele armate şi populatia civilă, cât şi de către materialul militar
sau infrastructura economică şi administrativă. Acele bunuri care nu pot sau nu merită să fie evacnate sunt
distrnse, lăsându-se inamicului cât mai pu1ine bunuri la îndemână, cu scopul de a-i îngreuna înaintarea şi
pentru a evita ca acesta să devină mai puternic. Aplicarea unor asemenea planuri are întotdeuna două etape:
mai întâi elaborarea - planul este gândit în teorie şi schi1at pe hârtie, fiind formulate scopurile maximale şi
mijloacele prin care acestea trebuie/ar trebui puse în aplicare. Iar cea de-a doua etapă este aplicarea propriuzisă a planului de sabotaj, de obicei actiunile realizate neîndeplinind în totalitate scopurile propuse inWal, din
mai multe motive.
Aceste caracteristici ale sabotajului strategic se pot constata şi în privinta Ardealului de Nord, şi mai ales
în cazul oraşului Cluj. Pentru întreaga zonă, anloritătile maghiare de la Budapesta şi alia1ii lor (adică ocupantii
germani ai Clujului) doreau să înfăptuiască, în eventualitatea retragerii, o evacuare cât mai completă, atât a
obiectivelor industriale, cât şi a unei păr!i însemnate a popula1iei civile.
Autoritătile maghiare erau interesate de o evacuare cât mai amplă nu doar din considerente tactice şi
strategice, ci şi din cauza sentimentului de grijă şi de răspundere fală de etnicii maghiari din Cluj, a căror soartă
-sau cel pn!in a unora dintre ei- devenea nesigură, deorece nu se pntea prezice cum urmau să se comporte
fa!ă de aceştia soldatii armatelor sovietice şi române care se pregăteau să intre în oraş. De asemenea, nu putea
fi anticipată nici atitudinea acelor grupuri paramilitare care urmau de obicei aceste armate şi se angajau în
nişte aqiuni mai mult sau mai pnFn eroice (de obicei, în jefuirea şi uciderea de civili, nu neapărat numai
din anumite etnii considerate a fi mai duşmănoase). În pofida dorin1elor oficialită1ilor clujene, planurile de
evacuare preconizate nu s-au realizat decât într-o măsură foarte mică.
Nu s-a reuşit o evacuare masivă a popula!iei, din contră majoritatea popula!iei maghiare - atât de la
!ară, din jurul Clujului, unde trecerea frontului nu s-a resimFt, în majoritatea cazurilor, într-o măsură atât
de mare, cât şi din oraş-, a refuzat să-şi părăsească locuin!ele şi avutul. Un astfel de compo1tament colectiv
a fost în mare parte încurajat de atitudinea mai multor personalită!i publice maghiare, atât de stânga cât şi
de dreapta, precum şi a mai multor reprezentanli ai unor asocia!ii cu caracter apolitic. Toti aceşti lideri s-au
opus tentativelor de evacuare for!ată chiar prin exemplul personal şi an făcut tot posibilul în vederea limitării
distrugerilor cu caracter de sabotaj strategic, efectuate de armata germană. Spre exemplu, la 9 septembrie
1944, Puskâs Lajos, cunoscut lider al mişcării de cercetaşi, s-a adresat publicului larg prin intermediul celor
două cotidiene maghiare ale Clujului, Ellenzek şi Keleti Ujs6.g, îndemnându-i pe locuitorii oraşului să rămână
pe loc. 10 La rândulsău Vâsârhelyi Jânos. episcopul calvin din Ardeal, s-a adresat printr- o circulară preo!ilor
reforma!i din subordinea sa, recomandându-le să nu-şi părăsească parohiile, iar el însuşi a aşteptat trupele
sovietice în palatul episcopaP 1 •
De asemenea, s-a format Consiliul Maghiar din Transilvania, care a avut un rol important în sabotarea
evacuării totale a Clujului şi a intervenit în scopul eliberării de!inu!ilor politici, între care foarte mul!i erau
comuniştP 2 • Acest organism se dorea a fi unul care să reunească fone cât mai diverse, preşedintele lui fiind
10

Puskiis La jos visszaeml(!kez(!se in: Tiirlcinuti k6nyszorpr/lyrîk-kisebhs6gi rurllpolilikrlk. Dokumunlumok c1 romrîniai magyar
liirlcinulcinek tanulmrînyoznsnhoz HJ44-1 !JB!J, szerkeszlelle Vineze! Cii hor, Pro-Prinl kiinyvkiad6, C:sikszereda,
2003, p 5-!i. (memorialistica lui Puskiis J.ajos în: Situaţii forţate inmrilahile, polilic:i realiste minoritare. Documente
wivind studiuma i.~loriei minorităţii maghiare din 1/omcînia, 1!J44-HW9, volum l!ditat d!! Vineze C;îbor. Editura Pro-Prinl,
Miercurea Ciuc, 200:i, p 5-!l).
Csiha K{IImiin: Az erdâlyi reformcitu.~ ogyhrîzkoriilel. Erdâlyi ugyhrîmink 6vszcimdai, R.M.Sz. ZS!!hkiinyvek,Transil Rl.
Bukarosl, 1!!!!2, p 174. (Csiha Kiilmiin, IJior.em reformală din Tmmilvania. Suwlulo de i.~torio ale hiseric:ilor noastru
tmnsilvănenu, Cărţi RMS/., Transil S. A., Bucureşti, 1!!!!2, p. 174.)
Magyar Orsziigos L!!Vell{Ir, a Beliigyminiszt(!rium archivuma. Erdei Fenmc iratok. nemzdis6gi iigyek, XIX-ll-1-h1 dohoz,
1 csom(Js g(!pelt keziral, 117-12G. Ismerellen szeml!ly t{Jjckoztal(Jja, Kolozsv<îr, 1!!45 febru{Jr elejn. in Vineze, op. r.it, p
24-2!!. (Arhivele Naţionale Maghiare- în continuare SI! va cita: MOL -, arhivell! Ministerului de Interne, Hmdul Erdci
Fercmc. Probleme etnice. Cu lin nr. XIX-ll-1-h 1. raport scris la maşină, 117 -12li. Raportul unei persoane lll!cunosculn,
Cluj, Îl1Cl!]llllullunii fehrunrie 1fl4!3 în Vineze, op. dl., p. 24-Zfl.
kisdJ!J.~6g
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Teleki Bela, printre membrii numărându-se personalită~i ca Jordaky Lajos, Mik6 Imre, Jarosi Andor, episcopul
reformat Vasarhelyi Janos, Vita Sandor, etc1:1. Un alt organism constituit în aceeaşi perioadă, cu un caracter
mai restrâns şi care avea să joace un mare rol în reconstruqia Clujului, după trecerea frontului, a fost Consiliul
Sindical Maghiar, dominat de personalită~i cu gândire de stânga, Preşedinte al acestuia a fost ales Jordaky
La jos H, iar în cadrul său a jucat un rol foarte important şi liderul social-democrat Lakatos Istvan,
Independent de aceste structuri, foa1te mul~i dintre poli~iştii şi solda~ii maghiari nu doreau să colaboreze
cu Gestapo-ul, oferind în schimb ajutor acelora care se opuneau nemY.lor, după cum admite şi Balogh Edgar în
memoriile sale, 15
Au existat de asemenea persoane care s-au refugiat de bună voie cu trupele maghiare şi germane aflate în
retragere. Dintre acestea men~ionăm pe o parte dintre funqionarii din administra~ia maghiară instalată în urma
arbitrajului de la Viena- între care şi primarul Clujului, Vasarhelyi Lajosw, precum şi pe unii etnici maghiari
şi români care, din diferite motive, se temeau de posibilele consecin~e nefaste ale unei schimbări statale fa1ă de
persoana, familia sau averea lor, pe cei care puteau fi acuza1i de crime de război, dar şi pe muW întreprinzători
mai mici sau mai mari. Nu se poate estima exact care a fost numărul civililor care s-au refugiat, câ~i şi-au
pierdut via1a datorită luptelor, şi dintre ei câ~i au dispărut din alte motive.
Ce1t este că ulterior averea tuturor acestor persoane va intra sub inciden1a legii CASEI, fiind confiscată.
Acest lucru a dus de multe ori la complica~ii juridice, căci o parte dintre aceştia s-au reîntors în Cluj şi şi-au
cerut înapoi bunurile, încercând să dovedească, cu mai mult sau mai pu!in succes, că şi-au părăsit domiciliul
din alte motive (un asemenea caz este, de exemplu, cel al lui Bogdan Andrei Lovas, din comuna Mănăstireni,
~ăran român, care în 1946 şi-a cerut înapoi bunurile confiscate, invocând faptul că în toamna lui 1944, în timpul
trecerii frontului, se găsea pe o altă proprietate a sa, pe care o avea la Izvorul Crişului, unde făcea însămân~ări,
şi a rămas accidental acolo în acea perioadă)1 7 •
Dacă evacuarea generală a popula!iei a fost împiedicată cu succes, dezmembrarea unită!ilor industriale şi
transportarea bunurilor acestora din Cluj, precum şi alte ac!iuni de distrugere economică din partea nem!ilor,
nu au putut fi stopate decât par!ial. De altfel, procesul de sabotaj strategic nu era caracteristic numai zonei
Clujului, armata germană în retragere efectuând aqiuni de acest gen peste tot pe unde a putut în Transilvania
de Nord.
În cartea lor despre evolu!ia industriei maghiare în această perioadă, istoricii maghiari Berend T Ivan şi
Ranki Gyărgy sintetizează bine tipologia şi caracterul aqiunilor de rezisten1ă.
Peste tot în ~ară, acolo unde fabricile erau afectate şi exista o muncitorime puternică, s-a încercat, cu mai
mult sau mai pu~in succes, salvarea locului de muncă. Aceste ini!iative se derulau într-un mod bine organizat,
care era uneori spontan, dar cel mai adesea muncitorii erau influen!ali de către for~ele politice care se opuneau
crucilor cu săge1i şi germanilor şi erau foa1te active în privin!a formulării unor îndemnuri. De exemplu, într-o
circulară de-a Partidului Comunist maghiar se spunea: "TI·ebuie să oprim pe tâlharii hitlerişti şi pe lacheii lor

de la Cmcile cn Săgeţi în îndeplinirea planllrilor lor ucigaşe. Trebrlie să protejăm fabricile împotriva sabotorilor
incendiatorilor hitlerişti. Trebuie să ne folosim de toate mijloacele posibile ca să împiedicăm transportarea
utilajel01: Acesta este interesul principal al întregii muncitorimi maghiare".

şi

Şi nu numai comuniştii au procedat aşa. De multe ori, rezisten~a a fost încununată de succes, precum în
insula Csepel, unde muncitorimea s-a opus şi a refuzat să execute ordinul de evacuare, salvând astfel instala!iile
uzinei. În fabrica de nave Ganz s-a format un grup înarmat din 23 de persoane, pentru împiedicarea anmcării
în aer a fabricii, iar utilajele, dezmembrate deja, care aşteptau să fie transportate la comanda germanilor, au
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Autonâmi.~tâk 6s r:cmlmlistrlk: J;'szak-Erdc!ly a kcit român lwvonulâ.~ kiiziill {1944 szuptumbur-1!145 mârr:iu.~J Vi'1logalla,
szerkeszlelle l!s a hevezel6 lanulm{Jnyl irla: Nagy Mih{J]y Zoll(In, Vineze (;{Ihor, Erdl!lyi M(Jzeum Egyesiilel, l'ro-Prinl
Kiinyvkiado, Kolozsv{Jr-Csikszereda. 2004, p 55. (Autonomişti şi cunlmlişti: 'Jhm.~ilwmia de Nord Întrr. cele două intrări
român oşti, .~U]Jlumhriu 1!144-marliu 1!J45. Docunwnle seleelale, redac:Lale şi sludiu introductiv de : Nagy Mih{J]y Zoll{Jn,
Vineze G{Jhor. Soeielalea Muzeului Transilvănean, Editura Pro-Prinl, Cluj Nnpoca- Miereuren Ciuc, 2004, p 55).
Ibidum, p 51l.
Balogh Edg{Jr, Szolgrilat/)(ln, emU!kirnl, 1!l35-El44, Krilcrion Kiinyvkiad6, Bukaresl, Hl7H, p 3G2-37!l. (Edgâr Balogh, În
linia datoriei, Memoriu, 1!l:i5-1!l44, Edilura Krilerion, Bucureşli, 1!l71l, p3G2-37!l).
110 do ani do adminiHtmţic~ românea.~că la Cluj-Ncrpor.o, volumul Il. Primăria municipiului Cluj-Napoca, l!l!l!J, plll.
Directia judeţeană a Arhivelor Nnţionalc, filiala Cluj, Cluj-Napoc:a (în continuare: DJAN-Cluj). Hmdul nr :l. l'refeclura
judeţului Cluj. Biroul de Armistiţiu. Dosar 31. Voll. 1!l4!l. Bunuri părăsile de moşi<~ri, CASBI. Doe. nr. 12!l.
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fost ascunse. Uzinele de cocs din Pecs au fost iar salvate de la distrugere prin opozilia muncitorimii la data de
28 noiembrie 1944. De multe ori a an1t succes şi rezistenla ascunsă, de exemplu în cazul fabricii de maşini de
la Di6sgy6r, unde muncitorii au dezmembrat echipamentele vitale înaintea germanilor şi le-au ascuns. Nem~ii
au găsit astfel clădiri fără nici un folos, şi au abandonat chiar şi planul de aruncare în aer al acestora. Cu
toate acestea, pagubele produse de sabotajul german au fost mari, aprox. 20% din pierderile de război au fost
provocate de nem li". 18
Despre modul în care se desfăşura o aqiune tipică de sabotaj german ne vorbeşte un raport aflat în fondul
Partidului Muncitoresc Român al Arhivelor din Cluj, raport întocmit de conducătorul unei celule comuniste,
Gaal Bela, din Targu Mnreş, în data de 12 ma1tie 1945, referitor la distrugerile petrecute în data de 27 septembrie
1944:

"Pe parcursul toamnei a apămt şi la uzina noastră rm camion încărcat cu soldaţi SS, înannaţi CII mitralieră.
În camion se mai aflmz lăzi, pe care scria următoarele: poate fi deschis la ordinul Fiihremlui. Am avut CII toţii
presupuneri despre ce puteau să conţină aceste lăzi. Prima măsură luată de ei a fost jefuirea fabricii, luând
utilajele cele mai valoroase şi materiile prime. După ce şi-au satisfăcut pofta pentm jaf, mz început să pună în
aplicare procesul pe care ei îl numeau evacuare planificată. Acesta s-a concretizat prinminarea rztilajelor grele,
netransp01tabile. Muncitorimea noastră nu era încă organizată, astfel că am fost nevoiţi să privim distrugerile
bandiţi/ar fără să facem nimic, numai strângând din dinţi şi cu mână strânsă-n pumn Neexistând o opoziţie
organizată, mzmcitorimea a trimis o delegaţie la comandantul militar maghiar din oraş, cenîndu-i ajutor pentm
împiedicarea distmgerilo1: Ajutorul însă mi a fost dat... "19
Este ce1t că oraşul Tărgr1 Mureş a suferit pagube impo1tante în urma acestor acţiuni de sabotaj, fiindrz-i
anmcate în aer podurile, calea ferată, mai multe fabrici şi uzina electrică. 20 Distrugerea acesteia din urmă
a afectat cel mai mult popula~ia, iluminatul oraşului nemaifiind asigmat până în momentul reconstruirii
uzinei.
Şi în cazul oraşului Cluj, conducerea armatei germane a fost decisă să distrugă acele obiective care ar
fi putut fi folosite în scopuri strategice de inamic. Aşa că le-au inventariat pe toate, elaborând apoi un plan
minu~ios de aruncare în aer a acestora. Conform memoriilor lui Bethlen Bela, care a văzut lista generalului
german, pe primul loc s-a aflat Fabrica "Dermata" cu toate instalaiiile sale, pe locul doi Fabrica de tutun, apoi
toate celelalte fabrici importante şi alte obiective diferite 21 •
Nem~ii au reuşit în mare măsură să-şi ducă planurile la îndeplinire. Au fost aruncate în aer centrul de
telefoane, Fabrica de gaz, obiectivele militare de pe Cetă~uie, sinagoga de pe strada Horea, podul de cale
ferată de lângă uzina Dermata şi toate podurile de pe Someş 22 , precum şi Fabrica de cărămidă 23 , Fabrica de
chibriturF 4 , etc. În multe cazuri, acolo unde încă au avut destul timp pentru a aqiona, au luat cu ei instala!iile,
de exemplu la Fabrica de O~eF". În alte cazmi nu germanii, ci chiar proprietarii panica!i ai unor întreprinderi
au luat cu ei instalaliile, cum s-a întâmplat în cazul micii fabrici de dulciuri a întreprinzătorului Pillich. 2r; Au
fost şi situa~ii în care. deoarece clădirea fabricii vizate era deja avariată într-un mod considerabil, nem!ii au
renun~at la explozie, mul~umindu-se numai să jefuiască: aşa a fost în cazul Fabricii de produse farmaceutice
"Napochemia", care fusese distrusă într-o propor~ie de aprox 75% de către bombardamentele avioanelor aliate,
germanii rezumându-se apoi numai la luarea aparatelor încă valorificabile şi a banilor din casă (unde a mai
rămas doar suma de 51 de peng6). 27
18

1"
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Benmd T Jv{ln, R{mki Gyorgy, Mup,yarorszng gynripam a mnsodik vilâghn/)()ru u/611 i!s u M!Joru id6szakn/)(m (1 !!23-1 !!44},
Akad(!miai kiad6, Budapcst, H151!, p 54:i. (Bernnd T lv{m, R{mki (;yiirgy, Indu.~tria maghiară în pcriow/a inter!Jdică şi în
timpul celui de-al doilea răziJOi mondiai{HJ23- HJ44}, Editura Academică, Budapesta, H151!, p 54:i).
JJ)AN-Ciuj, Fond Comilelul Regional PMR Cluj, ArhiYa de H1rlid, Dosar Nr. 2/1!145.
"Scflnleia'', 1 oclotnhrie 1B45.

Belhlen Jl()la, [:.~zak-Hrdcily kormcmybizlosnvoltum, Zrinyi Kalonai Kiad6, lludapest, 1!1H9, pl!i!1 (lldhlen 116la, Am fo.~l
c:u guvernarea 'Jrnmilvaniei de Nord, Editura Militară Zrinyi, Budapesta, 1!lll!1, p l!i!1).
,.Erd(!ly'',( Transilvania), 4 decemhrieH144.
Principnlele prn/Jh)mc economice nle judetului Cluj. în .,l'ro!Jienw Economice'', martie 1!14H nr. 2. p !l:J.
"ErdMy", 1 aprilie 1!145.
"Vil<lgoss{lg'',( Lumina) 2:i noimnhric 1!144
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În alte cazuri. furiei şi setei de distrugere i-au căzut victime clădiri fără importan~ă pentru produqia
dar care aveau o mare valoare simbolică, cum a fost spre exemplu clădirea de pe strada Hm·ea, în
care funqiona şi func~ionează chiar şi azi cea mai mare sinagogă a oraşului Clnj 211 •
Fabrica de mobile "Erba" a scăpat de evacuare, însă- aşa cum men~ionează în memoriile sale liderul socialdemocrat Lakatos Istvân- muncitorii şi al~i angaja~i s-au "servit" în repetate rânduri din bunurile fabricii, vina
fiind arnncată ulterior în spatele celor care s-au retras 20 •
Au existat însă şi cazuri în care rezisten~a muncitorilor i-a împiedicat pe nem~i să-şi ducă planurile de
distrugere la îndeplinire, cum a fost de exemplu la Fabrica "Dermala", la Fabrica de carne din Cluj sau la
industrială,

Aghireş.

Muncitorii fabricii "Dermata" au trimis o delega!ie la Bethlen Bela, pe atunci intendentul guvernului
maghiar la Cluj, şi i s-au plâns că nem~ii vor să arunce în aer fabrica care le asigură pâinea zilnică. Datorită
rela~iilor lui bune cu generalul Dalnoki Veress Lajos, Bethlen a făcut rost de 100 de arme încărcate cu muni!ie
de la armata maghiară, cu care muncitorii uzinei şi-au putut forma garda muncitorească, care s-a opus
ulterior germanilor. 30 Eroismul muncitorilor de la Dermata a rămas de altfel de atunci un simbol al rezisten!ei
antihitleriste în presa maghiară de stânga:~ 1 •
Un alt caz asemănător s-a întâmplat la Fabrica de came, unde cei doi directori au fugit, iar administr·a~ia
a rămas în mâinile lui Mun1din Mârton. Şi aici, muncitorii au organizat o gardă şi s-au opus tentativei de
distrugere a germanilor, care s-au retras fără luptă. n Importan!a acestui fapt este cu atât mai mare cu cât a
fost realizată de un număr relativ mic de persoane, fabrica având la acel moment doar 80 de angaja~V:1 • La
Aghireş, muncitorii uzinei electrice , împreună cu unii solda~i din armata· maghiară, s-au opus germanilor,
reuşind să apere fabrica 34 • Şi în cazul Uzinelor de apă din oraşul Cluj, muncitorii s-au organizat în gardă şi şi
au apărat locul de muncă de sabotaj. Însă chiar dacă clădirea centrală a institnFei a fost salvată, prin aruncarea
în aer a podurilor de pe şoseaua principală şi dinspre Floreşti, au fost avariate şi ~evile de aprovizionare cu
apă ale oraşului. :~ 5 An existat însă şi cazuri în care muncitorii ini~ial s-au organizat în scopul rezisten!ei, însă
conducerea fabricii i-a păcălit, spunându-le că nimic n-o să fie departat, iar când şi-au dat seama de minciună,
era deja prea târziu, germanii lucrând deja la dezmembrarea utilajelor. Un astfel de caz era cel al Fabricii de
O~ePG.

La baza acestor succese a stat, fără îndoială, bravura unora, care trebuie respectată. Însă cheia succesului
nu se aDă aici, ci mai mult în faptul că unită~ile germane se grăbeau să se retragă şi nu-şi iroseau timpul cu lupte
care le puteau irosi un timp pre~ios. Faptul că s-au grăbit este ilustrat de arnncarea în aer a Fabricii de gaz din
Cluj. Nem~ii minaseră deja fabrica, dar muncitorii acesteia au reuşit să elibereze gazul din instala!ii, salvânduşi astfel nu numai propriile vie!i, ci şi jumătate din oraş. Este greu de imaginat ce s-ar fi întâmplat dacă flăcările
produse de deflagraFe ar fi cauzat şi explozia cantită!ii mari de gaz, consecin!ele ar fi fost incalculabile.
În alte cazuri, ca de exemplu la Atelierele de Căi Ferate, multe dintre bombele amplasate de nem!i nu au
explodat, câteva ateliere scăpând astfel de distrugere:~ 7 • Au existat, de asemenea, ac~iuni de rezisten~ă sporadice
şi la tară- astfel, la Sânnicoară, !ăranii din sat au împiedicat aruncarea în aer a podului peste Someşul Mic.:'"
Din fericire, trecerea frontului peste oraşul Cluj şi împrejurimile acestuia s-a efectuat relativ rapid. În
consecin~ă. oraşul a suferit destul de pu!in în compara!ie, spre exemplu, cu Thrgu Mnreş, după cum recunoştea
şi viceprimarul Dan Istvân:l!l, figură importantă a noii administra!ii din oraş. Dar şi aceste pagube, relativ mici
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în compara~ie cu situa~ia altor oraşe din Transilvania, au fost deosebit de mari pentru cei afecta li în mod direct.
Iar pentru majoritatea populaliei Clujului, greul de abia din acele momente urma să înceapă, odată cu intrarea
în oraş a soldalilor sovietici.

The Destructions Caused by the German Troops
in the City of Cluj in March - October 1944
(Abstract)
The city of Cluj has met the horrors of World War II once with the great Allied bombing of the city at
June2, 1944. This one was followed by other bombings, but none of these ever reached the intensity of the first
one. Actually, the greatest destruction wasn't caused by the Allied bombings, not even by the battles of war,
but by the strategic sabotage made by the German troops in retreat, which wanted to destroy all those strategic
objectives, which could be useful for their enemies. In some cases they managed to perform their plans, in
other- because of several reasons- not.
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Consiliul Judeţean, instituţie autonomă a judeţului Năsăud
(13 decembrie 1944- 23 februarie 1945). Mărturii documentare.
Adrian ONOFREIU

Pentru teritoriul jndelnlni Năsăud- cedat la 30 august 1940 Ungariei horthyste, alături de alte 10 jude1e
din Transilvania - schimbarea echilibrului geo-politic şi startegic, ca mmare a actului de la 23 august 1944,
a însemnat declanşarea unor evenimente cu un specific aparte. Consecin1ele imediate s-au concretizat în
exodul popnla1iei de origine etnică germană (saşi)\ preluarea controlului politic şi social-economic de către
antorită1ile militare sovietice 2 şi încercarea autorită1ilor locale româneşti de a relua activitatea normală a
instituliilor statului. Acest demers s-a desfăşurat în paralel cu cel al autorită1ilor centrale de la Bucureşti, care
nu an reuşit să-şi impună controlul asupra acestui teritoriu; de aceea, putem sesiza o a11tonomie fOJ!ată în
rela1ia autoritălilor locale cu cele centrale. :J
În acelaşi timp- şi în paralel- noile institn1ii au început să lucreze sub directa îndnunare a comandamenhtlui
militar sovietic. 4
Despre unele aspecte ale primelor eforturi de reluare normală a vielii din judel s-au publicat unele mărturii
documentare 5 . Pentru a întregi imaginea de ansamblu, redăm în continuare procesele- verbale ale şedin1elor
Consiliului Jnde1ean. Aceste documente inedite reflectă modul de constituire şi activitatea acestui organism la
nivelul jndeiulni Năsăud. Parcurgerea lor arată modul în care erau dezbătute problemele importante ale judelnlni
şi strădninla factorilor de decizie locali ai momentului - 1inând cont de prezenla permanentă a autoritălilor
militare sovietice- de a normaliza via1a social-economică. Pe baza lor, se poate defini mai bine a11tonomia de
care an avut parte autorită!iJe locale şi modul în care an reuşit să direclioneze evoln1ia evenimentelor, pentru a
servi, întradevăr, comunitălilor locale, cât şi drama pe care popula!ia jndelnlni a parcurs-o în această perioadă.
Dramă concretizată pe de o pa1te în nevoia de a relua legăturile fireşti cu autorilălile centrale şi patria de care
samavolnic au fost despăr1ite în anul1940, pe de altă parte de inflnen1a hotărâtoare în derularea evenimentelor
din partea administraliei militare sovietice.
În acest context, documentele[; reflectă dorinla de întoarcere la ceva ce fusese brutal întrerupt, aspiralia
spre o via1ă democratică, în care institu1iile de tradi1ie să-şi reia activitatea. Din păcate evolulia evenimentelor
va face ca scurta perioadă de speran1e şi aşteptări să fie întreruptă brutal de factorul politic, care va determina
un curs în cu totul altă direqie, pentru o lungă perioadă istorică.

din
1

În redactarea documentelor am păstrat ordinea şedin1elor, redarea problemelor discutate, cât şi exprimarea
pentru a nu îngreuna lectura, enumerarea repetată a numelui consilierilor sau problemele de

epocă;

şi

elapele iiCt!slui fenomen la Al. Pintih!i, II. Giibel, Punct crucial in Ardualul du Nord. IVc!mlu punkl in
Ed.Nerlag llaus dcr Ileimat Niirnherg, 2004; Marin Popan, llnelu r.omidumţii privind exodul şi
inlonrr:eren saşilor tăJ}Jiunni, în Snşii transill'ăneni intre stntnrnicie şi dezrădăcinam, Bistriţa, Accent, zomi, p. 2:n-2:Hi.
l'vlarcda Sălăjan, Admini.~tmţia .~cwietic:ă in Nordul 1hmsilwmiui (noiembrie H144-marlie H14:i), Fundaţia Cullurală
Homflnă, Cluj-Nnpocn, 2002.; Ioan Mureşnn,.Situaţia Hnc:ial-polilic:ă şi economică din judeţul Hislriţa-NăHăud in timpul
(ldmini.~tmţiei militare .~cwidicu (13 octombrie 1944-12 upriliu 1!145}, în "Hevista llistritei", VII. 1ml3, p. 2!i:!-2ml.
" Şlel'anl. l'op, () JICtf.:ină do istorie, Bistriţa, 1!147.
1
Vr:zi aclivilalt!a insliluţiilor de hază ale perioadei- Prefectura şi Consiliul Judetean -la Adrian Onolreiu, Hu:tori de influenţă
politică în (1(:/ilritalea Jlnfec:lurii judeţului Năsăud (1 !144-1 !14 7), în Hevllistriţei, Xll-Xlll, 1!1!1!1, p. 403-412.
5
Adrian Onofreiu, Umşul Hi.~triţn in timpul culminiHlmţiei mililnm snviutico {13 oc:lomhrie 1!144-13 mnr/ic) 1!145), în
HevBistriţci, .h'Vl, 2002, p. :J55-37G.
" Păstrate la Dirm:(ia judeteană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale, fond Jlrefectum judeţului Năsăud, dosar :1!14/1!144Cauzele

Nord.~idJenlliirp,en,
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Revista Bistriţei, XX, 2006, pp. 331-347
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natură tehnică [salarizare, încadrări de personal) le-am marcat prin note de subsol. Anexele de la sfârşit
întregesc informa~ia despre activitatea inslitn~iei Consiliului Jude~ean Năsănd pentru perioada la care se referă
documentele.

1.

Proces - verbal
Dresat în zina de 13 decembrie 1944 în prima şedin~ă a Consiliului Jnde~ean
Sunt prezen~i d-l. prefect dr. Ştefan Pop, domnul subprefect Ioan Melaniuc şi majoritatea consilierilor
aleşi. Se procedează la alegerea preşedintelui Consiliului Jnde~ean şi este declarat ales prin unanimitate de
voturi d-l. Octavian Bnduşan.
Se pun în discu~ie principal mai multe chestiuni de prim ordin ce se cer rezolvate urgent. D-l. consilier
Gross Avram propune înfiin!area unui birou de muncă spre a se putea constata fiecare pe unde lucrează şi
printr-o razie, de este necesar a se face, to~i acei ce nu vor putea dovedi ocupaFnnea lor să fie trimişi la
muncă. D-l. prefect pune problema rechizi~ionării câtorva trăsuri care să stea la dispozi!ia prefecturii pentru
deplasări. Tot domnia sa propune trimiterea unei circulare la autorită~ile în subordine ca să nu mai meargă
cu plângerile direct la comandament, ci ierarhic la primărie şi pretură şi numai în caz de apel, la prefectură
şi comandament. Domnul Emil Scridon propune să se aleagă consilii comunale în fiecare comună, din sânul
cărora să se aleagă primarul. Domnul prefect este de părere că acestea să fie lăsate la latitudinea preturilor, consiliul
jude!ean să-şi men~ină rolul numai de a-i dirija şi de a da directive. Se mai ia în discn~ie problema serviciului
de curieri poştali, fie prin ştafete din sat în sat, fie printr-un serviciu de poştalion. Domnia sa sugerează ideea
emiterii unui timbru poştal şi fiscal. Se mai ia în discn~ie apoi problema reparării drumurilor şi comunica!iilor
telefonice, cum şi a pre~urilor maximale. Aduce la cnnoştin~a consilierilor că a aprobat pentru Bistri!a un vagon
de grâu. Toate problemele s-au discutat principial fără a se aduce hotărâri definitive.

2.
Proces - verbal
dresat în zina de 13 decembrie 1944la Prefectura jude!ulni Năsănd cu ocazia instalării
noului prefect, dr. Ştefan I. Pop, a snbprefectului Ioan Melaniuc şi a Consiliului Jude!ean
ales de reprezentan!ii poporului.
Instalarea are loc în sala festivă a prefecturii în prezen~a noului prefect, dr. Ştefan I. Pop, a comandantului
militar sovietic din localitate, a şefilor de autorită!i, a reprezentan~ilor diferitelor culte, a reprezentan~ilor
sindicatelor muncitoreşti şi a consilierilor oraşului Bistri!a.
Desfăşurarea programului instalării a decurs în modul următor:
D.l prefect prin câteva cuvinte deschide şedin~a de instalare a Consiliului Jude~ean, după care depune
jurământul în fa!a d-lui. secretar al prefecturii.
D-l. prefect apoi, într-o cuvântare expresivă şi documentată expune programul de activitate ce şi l-a
însuşit, arătând problemele grele ce se impun solu!ionate, sitna!ia specifică în care se află jude~ul nostru, salută
participarea la instalare a d-lui. comandant militar sovietic şi pe consilierii noi aleşi.
Cnvântarea d-lni. prefect este vin aplandată de publicul asistent.
Ia cuvântul apoi d-l. subprefect Ioan Melaniuc arătând într-o frumoasă cuvântare programul său de
activitate în lumina spiritului nou de via~ă ce se deschide şi la care trebuie să participe toate păturile sociale
egal îndreptă~ite.
Iau apoi cuvântul reprezentan~ii sindicatelor în următoarea ordine:
1. D-l. dr. Octavian Buduşan în calitate de reprezentant al sindicatului agricultorilor şi de consilier jude~ean
asigură pe d-1. prefect de toată încrederea, de cinste şi de muncă dezinteresată. Acordă toată încrederea dlni. Ioan Melaniuc noului subprefect al jnde~ului şi promite tot concursul, atât al d-sale. Personal, cât şi a
sindicatului pe care îl reprezintă.
2. Ia cuvântul apoi d-l. Pompei Avram, reprezentantul sindicatului muncitorilor pantofari, care exprimă
aceleaşi sentimente de loialitate şi de cinste fa!ă de d-1. prefect, dorindu-i spor la muncă pentru refacerea din
toale punctele de vedere a jude!ului.
3. Muncitorul agricultor Ghindean rosteşte câteva cuvinte simP.te în numele agricultorilor, mul!umind d-lui.
prefect că p.ne cont şi de munca şi reprezentarea celor mul!i de la coarnele plugului, în Consiliul Jude!ean.

332

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

4. D-l. Francisc Tamas exprimă într-o cuvântare scurtă sentimentele de loialitate ale conlocuitorilor

maghiari din Bistri~a, salută cu bucurie pe noul prefect şi subprefect şi-i asigură de tot concursul lor.
5. În numele comunită~ii evreieşti locale ia cuvântul d-l. Hirsch salutând pe noii numi~i în fruntea
jude~ului pe care-i asigură de concursul comunită~ii în toate ramurile de activitate pentru binele comun şi
pentru refacerea jndelnlui.
6. Mai vorbeşte apoi d-l. avocat Birnberg exprimând aceleaşi gânduri şi sentimente de bine ca şi
antevorbitorii.
D-l. prefect ia apoi jurământul consilierilor prezenli adică d-lor: dr. Octavian Buduşan, dr. Leon Bârsan,
Emil Scridon, Grecu Gheoorghe, Ioan Popu, Pompei Avram, Gross Avram, Francisc Tamas şi Vasile Fleşeriu.
Au fost lipsă consilierii Mihai Bilegan, Iuliu Massler şi Dumitru Rosola, cărora urmează să li se ia jurământul
ulterior.
Se ia apoi jurământul d-lui. subprefect Ioan Melaniuc tot din partea prefectului, după care d-l. comandant,
d-l. prefect şi d-l. subprefect felicită prin strângerea mâinii pe noii aleşi.
În continuare ia cuvântul d-l. Kiss interpret pe lângă comandament, care arată că multe dintre podurile
distruse s-au refăcut prin munca depusă de armata sovietică şi roagă pe d-l. prefect să introducă ordine în
judel şi să asculte plângerile popula1iei fără deosebire de nationalitate şi să trimită pe to1i recalcitranlii la
închisoare.
Ia cuvântul d-l. comandant militar sovietic din localitate a cărui vorbire este tălmăcită de interpretul
Kiss. D-sa. îşi exprimă dorinla ca membrii noului Consiliu Jude1ean ce an depus jurământul să lucreze
conştient, cu dreptate şi dezinteresati. arată mai departe că Armata Roşie n-a intrat în acest teritoriu ca să
facă nedreptăli, ci ca să se facă dreptate. Armata Roşie a intrat în România nu ca să ocupe această 1ară, ci ca
să alunge duşmanul mai departe. Astăzi duşmanul a fost alungat şi se găseşte departe în Ungaria, continuând
lupta până la distrugerea totală a adversarului. Ţările, ca Rusia, America şi Anglia s-au unit pentru a nimici
duşmanul şi nu este departe ziua când acesta va fi bătut. Când a intrat armata sovietică în Transilvania a dus
o luptă mare, pe teritoriul jude1ului nostru însă urmările războiului nu s-au simtit aşa de mari ca într-alte
părli. Declară că după război România va primi înapoi total sau în parte Transilvania Nordică. Ea se află în
prezent sub stăpânirea rusească şi are un comandament suprem la Cluj. Apelează ca toli aceia care au fost
contrari armatei ruseşti să fie delinuli. La fel aceia care fac nedreptăli şi sabotează munca şi cinstea. D-sa. a
fost trimis în judelulnostru ca să facă dreptate şi să ajute populalia şi armata rusă care este în trecere, nu se
amestecă în treburile prefecturii şi poliliei numai atunci când vede că acestea nu-şi îndeplinesc cum trebuie
misiunea lor. Mai declară apoi că a intervenit pentru schimbări la prefectură şi politie fiindcă a văzut că
lucrurile nu merg cum trebuie. Roagă pe d-nii. care au depus azi jmământul să lucreze cu cinste şi cu toată
inima. Apelează ca în viitor să nu se mai întâmple neînlelegeri între români şi unguri, fiindcă în acest fel
se nasc greutăli în conducere şi programul stagnează. O-sa. va ajuta cât se poate în acest sens prefectura şi
polilia. Roagă, toate ordinele date de prefectură, polilie şi primărie să fie executate. Să se refacă drumurile
şi podurile, telefoanele şi poşta şi să se lucreze într-un spirit de dreptate. Constată că primăria a lucrat mult,
a deschis prăvălii şi fabrici, acum îi roagă ca şi prefectura să-şi întindă activitatea în această direqie. În
primul rând prefectura să mobilizeze muncitorii din judel să strângă recolta ce se mai află afară pentru a
evita foametea. Prefectul, pentru a avea legături cu comunele, să instaleze grabnic telefoane, să controleze
polilia şi jandarmeria şi să dea ordine pentru a împiedica pe viitor furturile şi neînlelegerile. A constatat că
pe comune se mai află primari care lucrează numai în interesul lor. Roagă prefectura să-i controleze şi pe cei
vinovali să-i sanclioneze. Pe toli aceia care sabotează ordinele şi evită munca, nevoind a-i da ajutorul, să-i
trimită în fala instantelor judecătoreşti. Să lucreze într-un spirit de cinste şi de dreptate, împreună cu noul
consiliu pentru judel şi popula1ia lui. Să îngrijească de şcoli, de biserici, de medici şi de spitale, care sunt
aşa de importante pentru societate. Îi urează apoi spor la muncă.
Serbarea instalării o încheie d-1. prefect al judetului, arătând în câteva cuvinte că azi judeltll nostru a
sărbătorit unul din evenimentele cele mai impmtante din istoria sa, dat fiind situa1ia specifică şi greutălile
ce le are, mai arată apoi că acest consiliu care s-a instalat astăzi este un for suprem de conducere a întregii
vieli sociale, economice, administrative, etc. din judel - "Viala cere muncă şi dezinteresare pentru binele
tuturora".
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3.
Proces - \'erbal
Dresat în şedin~a Consiliului Jude!ean din 16 decembrie 1944,
Prezenli domnul prefect şi subprefect al jude!ului, domnul preşedinte al consiliului şi majoritatea
membrilor.
Domnul prefect al jude!ului aduce la cunoştin!a consiliului că toată averea imobilă, cerealele şi furajele rămase
de pe urma plecării saşilor se blochează la dispozip.a armatei combatante, considerându-se pradă de război.
Consiliul ia act despre aceasta.
Domnul prefect aduce la cunoştinla consiliului că în baza ordinelor primite în termen de 15 zile toate
legăturile telefonice trebuie restabilite.
Consiliul încredinlează pe domnul prefect cu luarea măsurilor pentru satisfacere.
Considerându-se că prin blocarea materialelor jude~ul nostru poate să fie amenin~at cu mari lipsuri
alimentare, domnul prefect propune ca din vama marilor să se re~ină jumătate pentru aprovizionarea publică.
Consiliul încredin~ează pe domnul prefect cu reglementarea acestei chestiuni.
Tot în chestiunea alimentării d-l. preşedinte dr. Octavian Buduşan propune a se înainta un memoriu al
agricultorilor şi de a duce tratative cu d-l. inspector militar sovietic, în care să se arate că prin blocarea cerealelor
judelulnu este în stare de a se alimenta din smsă proprie. Consiliul hotărăşte compunerea acestui memoriu.
D-l. dr. Buduşan pune problema alimentării popula~iei cu sare; în urma dezbaterilor se ajunge la concluzia
de a se exploata sare din sursele noastre de la Sărălel, Slătinila, Dumitra Mare.
Consiliul încredin~ează pe d-l. prefect de a reglementa această chestiune în aşa fel ca judeiul să aibă un
venit/kilogram.
D-l. consilier Grecu propune ca să se confişte şi sigileze toate cazanele de fiert rachiu din judel care nu
au material de fiert din fructe. Aceste cazane să fie sigilate la notariatele respective care le vor putea desigila
numai la cererea şi în cazul când petentul va dovedi că posedă materialul brut din fructe: aceasta, pentru a se
împiedica abuzurile ce se săvârşesc prin utilizarea cerealelor la fiert rachiu.
Consiliul încredinlează pe d-l. prefect cu reglementarea acestei probleme prin ordonan1ă.
Se ptme în dezbatere problema organizării senriciului poştal. În mnra discup.ilor se ajunge la concluzia că
această problemă să fie soluP.onată fie prin curieri ştafetă, fie printr-un serviciu poştalion, fie a se da în antrepriză.
D-l. prefect este încredin1at cu dezlegarea acestei probleme.
Pentru oraş să se organizeze un serviciu poştal care să fie încredin1at unui funqionar de specialitate.
Consiliul cade de acord ca acest serviciu să se încredinleze funqionarului poştal Ursu Nicolae.
D-l. Gross Avram aduce în discu!ie problema organizării serviciului economic şi de aprovizionare a
judeinlui, atât de necesar pentru o distribuire dreaptă a alimentaliei pentru popula1ia din jude!.
Consiliul hotărăşte ca să fie încredin1at d-l. Gross Avram cu organizarea acestui serviciu.
Se aduce în disculia consiliului regulamentul financiar al jude!ului întocmit de d-nii. Dr. Moga Teodor şi
Ioan Popu.
După ce se dezbate punct cu punct cu anumite modificări, se aprobă.
Se pune în dezbatere chestiunea organizării serviciului financiar al jude~ului şi se încredin1ează cu urmărirea
şi activarea încasărilor şi stabilirea impozitelor d-l. administrator financiar al judelului, dr. Teodor Moga.
Consiliul decide de a fi încredin~at şef al serviciului financiar jude~ean şi împuternicit cu organizarea
serviciului financiar d-l. Ioan Popu.
Chestiunile ce mai sunt a se dezbate se amână pentru şedin!a din 20 decembrie 1944.

4.
Proces - verbal
dresat în şedin1a Consiliului Judelean din 28 decembrie 1944.
Prezen!i: d-l. prefect d-l. subprefect, d-l. preşedinte al consiliului şi majoritatea consilierilor.
1. D-l. prefect procedează la luarea jurământului d-lor. consilieri Mihai Bilegan şi Candale David, după
care prezintă consiliului schema de organizare a serviciilor prefecturii; totodată arată că pentru necesarul de
func1ionari care urmează a fi încadra1i în aceste servicii este nevoie a se face o listă a tuturor funqionarilor,
pensionarilor şi func1ionarilor particulari. care după ce vor fi supuşi unui discernământ din punct de vedere
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politic şi a posibilită\ii de muncă vor trebui chema ii să îndeplinească serviciul. Consiliul dezbătând chestiunea
decide:
Aprobă schema de organizare a serviciilor prefecturii şi alcătuirea unei liste de funqionari, pensionari
sau funqionari particulari, dintre care după ce vor fi cerceta ii din punct de vedere politic şi a posibilită1ilor de
muncă, să fie chema\i obligatoriu a lucra în cadrele prefecturii,
2. Se pune în discu\ie organizarea şi punerea în funqie a spitalului jude\ean local. Acest spital fiind în
prezent complet lipsit de mobilier şi haine, trebuie găsită posibilitatea de a-l înzestra. Consiliul după mai multe
discu\ii, decide:
Prefectura judeiului va da un ordin circular la toate comunele, ca fiecare dintre ele, din obolul locuitorilor
să dea pentru înzestrarea spitalului câte un pat complet înzestrat cu hainele necesare.
3. D-1. prefect aduce în discu1ie chestiunea reglementării func1ionării marilor din jude1, şi după ce arată
că tabloul marilor s-a alcătuit deja de prefectură, însă fără specificarea capacită1ii de măcinat pe timp de 24
de ore, propune ca această chestiune să fie amânată pentru şedin1a viitoare, când vom avea datele complete.
Consiliul decide:
Amână pronun\area asupra acestei probleme până când vom avea datele statistice necesare.
4. D-l. consilier Tamâs pune problema în ce fel pot să fie trata\i şi îngrijili.. muncitorii ce lucrează la
diferi\i patroni industriali şi comerciali. Consiliul luând în dezbatere chestiunea ajunge la concluzia că această
problemă s-ar putea rezolva prin contribu1ia patronilor săptămânal sau lunar cu o cotă de bani, ce ar urma să
se depună la dispozi1ia direqiunii spitalului şi în consecin\ă, decide:
Spitalul jude1ean, după organizare şi funqionare se va adresa direct patronilor pentru a contribui cu o cotă
de bani din care să poată fi trata1i cu îngrijire şi medicamente muncitorii patronilor industriali şi comerciali.
5. D-l. preşedinte al consiliului este informat că la casa cercuală din localitate s-ar găsi un stoc de
medicamente care în prezent ar putea fi utilizate pentru nevoile spitalului şi publicului. În acelaşi timp d-l.
consilier Candale aduce la cunoştin1a consiliului că şi la locuin1a în care înainte a stat un medic veterinar se
află ceva medicamente. Consiliul luând act despre aceasta, decide:
Se va interveni la primăria oraşului pentru a delega un medic de la spitalul jude\ean pentru inventarierea
şi preluarea medicamentelor de la casa cercuală. Pentru preluarea medicamentelor de la locuin1a d-lui. Candale
se deleagă d-l. inginer Rosola, şeful serviciului agricol de pe lângă prefectură.
6. De ia în discu1ie problema averii casei cercuale din Bistri\a. Se face constatarea că mobilierul. arhiva,
aparatele medicale şi tot ce line de casa cercuală nu a fost inventariat şi preluat de către organele de drept şi
acestea fiind averea statului, consiliul decide:
Primăria oraşului Bistri1a va delega o comisie din care va face parte şi un medic pentru preluarea şi
inventarierea averii casei cercuale, inclusiv a aparatelor medicale ce se găsesc acolo.

[... f
12. Se dă citire contractului încheiat între prefectura judeiului şi d-1 Sburlea Ioan, referitor la concesionarea
exploatării sării de la comuna Sărăiel. Consiliul ia act despre încheierea acestui contract şi-aprobă.

13. Se pune în discu\ie ordonan1a prin care s-a reglementat func1ionarea cazanelor de fiert rachiu. D-l. prefect
arată de la început că această ordonan1ă s-a trimis deja organelor subalterne pentru executare cu regulamentul
ei cu tot, fără a fi adus în fa1a consiliului din lipsa de timp fizic, în baza ordinului Comandamentului Militar
Sovietic local. După mai multe disculii la care au luat parte domnii consilieri Grecu, Bilegan, Gross, din care
a reieşit că taxa de impunere ar fi prea mare, d-l. consilier Popu şi d-l. administrator financiar Moga arată
că acele taxe sunt în concordan1ă cu legea în spe\ă, în conformitate cu dispozi1iile căreia au fost calculate.
D-l. consilier Grecu cere să treacă la procesul verbal constatarea sa că această ordonan1ă s-a emis fără a fi
supusă aprobării consiliului. Iscându-se discu\ii în contradictoriu, d-l. preşedinte, pentru a da dezlegare acestei
chestiuni propune, iar consiliul acceptă, ca aprobarea ordonan1ei şi a taxelor stabilite să se pronun1e prin vot
secret. Procedându-se la votare, la desfacerea scrntinului din cele 13 votmi, s-au pronun1at pentru aprobare 8,
pentru neaprobare 3 şi 2 ablineri, în consecin1ă consiliul decide:
Aprobă ordona111a prefecturii referitoare la reglementarea cazanelor de fiert rachiu şi la taxele impuse
prin regulament., cu men1itmea că prefectura m1 a avut timpul fizic a o supune aprobării Consiliului Jude\ean,
urgen1a ei fiind cerută de Coma11damentul Militar Sovietic.
7

La punctele 7-11 s-au discutat probleme de încadrarea insliLutiilor cu personal

şi

numirea acnsluia.
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14. D-1. prefect roagă consiliul de a se pronun!a principial asupra necesită!ii mobilizării la munca de folos
obştesc. Consiliul discutând chestiunea împarte această problemă în două categorii: munca de folos obştesc şi
munca de folos obştesc fără plată şi decide:
Prefectura va întocmi o ordonan!ă care va cuprinde amândouă aceste categorii prin care locuitorii jude!ulni
vor fi îndatora!i să presteze munca de folos obştesc pentrn refacerea podurilor şi drumurilor. Pentru munca
de folos obştesc fără plată locuitorii jude!ului vor fi obliga!i a lucra 6 zile pe lună de la vârsta de 16 ani la 50
ani, cu excep!ia funqionarilor publici, învă!ătorilor, preo!ilor, medicilor şi a bolnavilor constatap. de primăria
comunală ca atare, precum şi a acelor muncitori care produc o muncă de folos obştesc constatată ca atare de
primăria comunală. Locuitorii care au prestat muncă de folos obştesc gratuit vor fi prefera1i la munca de folos
obştesc cu plată.
15. Se ia în discutie emiterea unei ordonante privitor la munca de folos obştesc a intelectualilor de toate
categoriile. Consiliul dezbătând chestiunea, decide:
Prefectura va emite şi în acest sens o ordonan!ă.
16. Domnul prefect al judetului arată consiliului că prefectura nu-şi poate rezolva cu promtitudine agendele
în lipsă de maşini de scris corespunzătoare şi propune aprobarea din partea consiliului de a rechizitiona maşini
de scris de la avocati şi bănci. Consiliul luând în dezbatere chestiunea, decide:
Prefectura este încredin!ată a rechizi!iona pentrn scopurile sale maşini de scris de la avocati şi bănci,
lăsându-se pentru scopurile lor numai câte una.
17. Se pune în discutie funqionarea poştei în teriloriul judetului. Consiliul dezbătând această problemă.,
decide:
Se vor angaja prin licitatie publică poştaşi cu căru!e cu cai care vor executa ducerea şi aducerea poştei pe
toate direqiile judetului, iar acolo unde nu se vor afla, primăriile respective vor achita poştaşi călări sau pedeştri
pentru ca serviciul poştal să nu sufere. Totodată prefectura va emite timbre poştale. Astfel pentru antorităti
în localitate se va emite un timbru până la greutatea de 20 gr, de 20 de filleri, în judet de 50 de filleri; pentru
particulari, două timbre a 50 de filleri, adică 1 pengă şi în jude! pentru particulari un timbru de 2 pengă.
18. Domnul consilier Emil Scridon cere majorarea membrilor consiliului şi cu reprezentan!ii din restul
judetului, iar consiliul să se convoace la date fixe şi, nmnai la nevoie să se couvoace consilierii locali. Consiliul
luând în dezbatere această problemă, decide:
În şedinta viitoare atât domnii consilieri, cât şi domnul preşedinte, domnii prefect şi subprefect vor veni
cu propuneri concrete referitor la cooptarea de noi membrii în Consiliul Jude!ean pe văi.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedin!a se ridică, iar noua şedin!ă se stabileşte pentru joia viitoare
la orele 3 p. m.

5.
Proces - verbal
dresat în şedin!a Consiliului Jnde!ean din 5 ianuarie 1945.
1. D-1 dr. Mihăilaş dă citire ordonan!ei referitoare la munca de folos obştesc; consiliul, după discutii pro şi
contra, acceptă proiectul de ordonan!ă cu mici modificări.
2. Se dă citire ordonan!ei amnistierilor lucrmilor sustrase de la absenteişti sau de la cei care au fost duşi
de armatele germana-maghiare în retragere, dacă vinova!ii le vor depune la aulorită!ile publice până la data de
1 februarie 1945.
D-1. consilier Candel roagă consiliul ca textul acelei ordonante să fie modificat în sensul ca să cuprindă şi
lucrurile evreilor ce au fost departati şi care an fost snstrase de difer'i!i necunoscuti; consiliul după dezbatere
amănuntită, acceptă textul ordonan!ei cu completarea celor cerute de d-1. consilier Candel. Cât priveşte
problema administrării averilor evreieşti se rămâne pe lângă ideea de a se emite o ordonan!ă specială. În
consecin!ă, decide:
Aprobă ordonan!a prefecturii referitoare la amnisliere şi dispune a se difuza în jude! spre luare la cunoştin!a
popnla!iei.
3. Se dă citite regulamentului pentru organizarea serviciilor centrale şi exterioare ale prefecturii şi schemei
de organizare a serviciilor. Consiliul, constatând că această chestiune este de natură strict internă, care se face
sub supravegherea d-lui prefect şi subprefect, după necesităF conform legilor, decide:
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Aprobă regulamentul pentru organizarea şi funqionarea serviciilor centrale
precum şi schema de organizare a serviciilor centrale şi exterioare.

şi

exterioare ale

jude~nlui

[ ... ] H

6.
Proces - verbal
Dresat în şedin~a Consiliului Jnde~ean din 19 ianuarie 1945
Prezen~i, d-l. preşedinte dr. Octavian Buduşan, majoritatea consilierilor, d-1 subprefect, d-nii. şefi de
servicii, dr Leon Mihăiese şi dr. Teodor Moga, şi d-1 Dr. Mihai Mihăilaş, avocatul statului.
D-1. preşedinte deschide şedin~a şi trece la dezbaterea punctelor din ordinea de zi.
1. Se ia în discu~ie modificarea legilor uzuale cu caracter administrativ şi silvic _cu considerare la
împrejurarea stărilor excep~ionale în sensul ca d-1 prefect al jude~ului până la intrarea în normal este în drept a
înlocui d-nii miniştrii ai Justi~iei, Internelor şi Domenii şi Agricultură în toate cazurile unde aceştia au atribu~ii
prevăzute de lege. Consiliul luând în dezbatere aceste chestiuni, decide:
Autoriză pe d-1 prefect al jude~ului să reprezinte în cuprinsul jude~ului toate ministerele mai sus men~ionate,
îndeplinind atribu~iile date acestora prin lege.
2. Se ia în disculie chestiunea func~ionarilor publici care au părăsit serviciul şi s-au refugiat cu ocazia
retragerii armatelor inamice. Consiliul constatând după discu~ii că serviciile publice din jude~ nu pot să rămână
ne conduse şi în aşteptarea reîntoarcerii funqionarilor la posturile lor, constatând şi aceea că funciionarii pleca ii
au dat declara~ii că consimt să se refugieze şi astfel sunt a se considera ca pleca~i definitiv, excepiie făcând
numai func~ionarii şi refugia~ii înrola~i în armata maghiară şi în companiile de lucru a căror familii an rămas
pe teritoriul jnde~ului, decide:
Cu data de astăzi 19 ianuarie 1945 nici un func~ionar sau angajat de Stat, Jude~ sau Comtmă refugiat
sau care până la data prezentei decizii nu s-a prezentat la serviciu, nu va putea fi reprimit în funqie decât în
temeiul unei noi numiri.
3. Se ia în discuiie modificarea dispozi~iilor referitoare la eliberarea extraselor de stare civilă. Se raportează
că în unele comune de pe raza jude~ului, registrele de stare civilă au dispărut sau au fost distruse de evenimentele
războiului. Consiliul luând în dezbatere această chestiune, decide:
Se dispune refacerea fără întârziere a registrelor de stare civilă dispărute.
Până la refacerea registrelor de stare civilă dispărute, extrasele din matricolele parohiilor vor face deplina
dovadă atât în justilie, cât şi în fa~a autorităiilor administrative, cu condiiia ca partea care se va servi de aceste
extrase va dovedi că registrul de stare civilă a dispărut.
4. Se ia în discu~ie chestiunea brevetelor de băntmi spirtoase. Se raportează că pretorii şi primăria oraşului
Bistriia au eliberat brevete - autorizaiii pentru executarea comer1ului de băuturi spirtoase pe temeiul cărora
peti~ionarul a exercitat comer~ul fără ca să fi ob~inut în prealabil brevetul de băuturi spirtoase. Având în
vedere că dreptul de a vinde băuturi spirtoase este un drept regalian al comunelor, fără ob~inerea brevetului
de băuturi spirtoase comeriul cu băuturi spirtoase nu se poate exercita, având în vedere că numărul brevetelor
- antoriza~ii eliberate de preturi şi primăria oraşului Bistri~a a întrecut numărul brevetelor de băuturi spirtoase
admisibile după lege, consiliul decide:
Administra~ia financiară va revizui toate brevetele- autorizaiii pentru crâşmărit şi va stabili care comeriuri
de băuturi spirtoase se exercită în condiiiile legii şi care nu. Consiliul pe temeiul acestor date, va decide.
5. Se ia în discu~ie reglementarea surplusmilor de parchete din pădurile comunale şi particulare. Se
raportează că materialul lemnos din unele parchete comtmale ale comunelor săseşti depăşeşte nevoia de
lemne de foc a comunei respective şi că unele comune solicită lemne de foc, fie că nu au, fie că nu şi le pot
procura fiindcă ale lor proprii sunt la distanle mari. Asemenea sunt pădurile particulare săseşti, care ar putea
fi valorizate. Consiliul în baza celor de mai sus, decide:
Resturile de parchete din pădurile comunelor săseşti nedistribuite locuitorilor se vor putea vinde
autorită~ilor şi comunelor nevoiaşe de către Inspectoratul Silvic pe pre~uri tarifare. Inspectoratul Silvic va putea
vinde şi porp.unea din pădurile proprietate particulară săsească care pe baza unei exploatări ra~ionale pot să fie
" Punctele 4-7 contin probleme subliniate în.~upm, nota 1.
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tăiate.

Cererile vor fi adresate Inspectoratului Sih·ic respectiv care \'a cere pentru fiecare caz în parte aprobarea
prefecturii jude~ului. Sumele rezultate din vânzări în cazul pădurilor comunale se vor vărsa jude1ului, iar cele
rezultate din vânzarea pădurilor particulare se vor administra în fond aparte.
6. Se ia în discu1ie revizuirea legii maghiare 1440/1941 şi a legii matrimoniale. După expunerea făcută de
către d-1 dr. Mihai Mihăilaş, avocatul Statului, consiliul decide:
Art. 1. fudecarea tutmor proceselor puse în cnrgere pe temeiul ordonan~ei m. 1440/1941 M.E. se suspendă.
Înstrăinarea bunurilor dobândite pe baza aceslei ordonan1e. fie prin conven~ie între păr1i, fie pe cale
judiciară, este oprită.
Măsmile de execu~ie pentru darea în posesie a bunurilor dobândi te pe baza ordonan1ei amintite sau pentru
încasarea sumelor adjudecate în temeiul ei se suspendă. Nu intră în această categorie urmărirea speselor de
judecată în cazul când aqiunea de despăgubire a fost respinsă.
Art. 2. Atestatul notarial public prevăzut de art. 56 al Legii XXXIV din 1930 (f.c./ se poate înlocui cu
dovada primăriei locului ultimului domiciliu comun al pă1·1ilor, în care se certifică oficios faptul păJ·ăsirii şi
durata lui.
Art. 3. În procesele de divor1 păr1ile care din cauza dispari1iei sau distrugerii registrelor de stare civilă nu
pot să prezinte extrase de stare civilă şi vor face dovada că registrele de stare civilă au dispărut, se vor putea
folosi până la refacerea registrelor de stare civilă şi de extrase din matricolele parohiei respective.
Tribunalul va stabili după ascultarea păr1ilor, data exactă a căsătoriei lor. Sentin1a de divor1 de va comunica
atât ofi1erului stării civile, cât şi parohiei respective.
Art. 4. Art. 100 din legea matrimonială se completează cu următoarele: partea care din cauză de for1ă
majoră nu a cerut în termen de trei luni desfacerea căsătoriei, va putea face această cerere în curs de trei luni
de la data când această piedică a încetat.
Se consideră caz de fof1ă majoră serviciul militar sau de muncă, evacuarea, refugiul păr1ii sau a avocatului
ei. Dacă termenul de trei luni acordat de alineatul precedent a expirat în intervalul de timp dintre 10 act. 1944
şi data apari1iei acestei ordonan1e, păr1ile vor putea porni procesul în termen de trei luni de la data acestei
ordonan~e.

7. Punctul 7 în ordinea de zi, exploatarea proprietă1ilor agricole ale absenteiştilor, se amână pentru şedin1a
viitoare, când se va prezenta spre dezbatere un proiect de ordonan1ă.
8. Se dă citire cererii Cooperativei Evreieşti din Bistri~a nr. 51/1945, care solicită a autoriza~ie de a cumpăJ·a
lână din comunele din jude~, pentru aprovizionarea cu material a 1esătoriei ei, conform pre1urilor stabilite şi azi
în vigoare. Consiliul luând în dezbatere această cerere, decide:
Autoriză Cooperativa Evreiască din Bistri~a de a cumpăra lână de la producători din jude1 pentru
aprovizionarea ~esătoriei sale, însă cu pre1urile zilei şi pe bună învoială.
9. D-1 dr. Leon Mihăiese, constatând că din diferite cauze, nu toate ordonan1ele emise de prefectura
jude1ului au fost trecute pentru aprobare prin Consiliul Jude1ean, propune ca, deşi ulterior, să fie aprobate.
Consiliul găsind necesar acest fapt, decide:
Aprobă şi ratifică

ordonaniele de la nr.

1-28

emise de prefectura judeţului pentru reglementarea diferitelor

chestiuni de interes obştesc.
10. Diferite propuneri:
Se constată necesitatea lărgirii cadrelor Consiliului Jnde1ean cu noi membrii din cuprinsul jude1ului.
Consiliul dezbătând această chestiune, decide:
Prim pretorii plăşilor vor proceda de îndată şi vor propune de fiecare plasă câte două persoane
corespunzătoare, care vor fi cooptate în Consiliul Jude1ean.
11. D-l. consilier Avram Gross cere a se lua măsuri pentru blocarea cantită1ilor de grâu de sămân1ă de
primăvară, pentru ca culturile de primăvară să fie asigurate cu semin1ele necesare. Consiliul alăturându-se
constatării acestei necesită1i. decide:
Să se constate prin preturi existentul grâului de primăvară şi necesarul pentru însămân1area viitoare,
arătând tot odată scopul pentru care se face această statistică locuitorilor. după care se vor bloca cantită1ile
destinate pentru acest scop.
12. D-1 consilier Gheorghe Grecu face întrebarea în ce fel s-a reglementat morăJ·itul în jude1 şi nu cumva s-ar
putea prelua de către jude1 o cantitate de cereale din vamă pentru morărit. făJ·ă ca să se pericliteze interesele
proprietarilor sau a exploatatorilor de mori. Consiliul dezbătând această problemă, decide:
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Deleagă pe d-nii consilieri Emil Scridon şi Avram Gross să facă un studiu amănuniit al acestei chestiuni şi
să

prezinte în proxima şedinlă consiliului un proiect.
13. D-1 consilier Gheorghe GreCll face întrebarea ce se întâmplă cu lemnele particularilor saşi pleca li din
comunele săseşti. 1 se aduce la cunoştinlă că prefectura prin ordonanla nr. 19la art. 6 şi 7 a reglementat această
chestiune; consiliul, întrucât face constatarea că nu se văd peste tot rezultatele aplicării acestei ordonan1e,
decide:
Se va urgenta Inspectoratului Silvic şi Direqiei Silvice grănicerească pentru a înainta un tablou despre
acele materiale lemnoase.
14. D-1. Ştefan Pop. prefectul jude1ului, prezintă consiliului un scurt raport asupra intervenliilor şi celor
înfăptuite cu ocazia deplasării sale în ultimul timp la Bucureşti; consiliul luând act, decide:
Să se trimită 1-2 delegali la Bucureşti la diferite ministere, care să perfecteze interveniiile d-sale. Acolo în
toate chestiunile şi, tot odată urmare expunerii d-lui. prefect că la Bucmeşti sunt numili în funciia de prefect,
subprefect şi primar al oraşului alte persoane, să se compună şi înainteze cu aceşti delegali un memoriu protest la Preşedinlia Consiliului de Miniştrii şi Ministerul de Interne, contra acestor noi numili care de luni de
zile iau salarii fără să presteze efectiv munca pentru postnrile ce le deiin şi să ceară revenirea asupra numirii
lor, restituirea sumelor ridicate; aceasta şi punct de vedere material şi moral pentru cei ce delin aceste posturi
de fapt aici şi lucrează în condilii exceplionale.
15. D-1. dr. Mihai Mil1ăilaş, în calitate de preşedinte al comitetului şcolar de la liceul Alexandrn Odobescu
din localitate, arată că pentru întreiinerea clădirii acestei institulii şi pentru refacerea ei în condilii igienice este
necesară suma de cel puiin 3.000 Pgo, pe care o solicită drept avans din contul cheltuielilor de întrelinere de
la prefectura judelului. Consiliul constatând necesitatea acestei sume la refacerea cel pu1in în parte a clădirii
liceului, decide:
Aprobă suma de 3.000 Pgo. ca avans din contul cheltuielilor de întrelinere pentru refacerea clădirii liceului
de la prefectura judelului.
16. D-1. consilier Gheorghe Grecu cere ca în viilor să se citească procesele-verbale la începutul fiecărei
şedinle şi să fie verificate de membrii; consiliul decide:
În viitor, la începutul fiecărei şedinle de va citi procesul-verbal al şedinlei anterioare şi se va verifica de doi
membrii ai consiliului. Se numesc verificatori ai prezentului proces-verbal d-nii: Mihai Bilegan şi David Kandel.
Nemaifiind alte chestiuni de discutat, şedinla se ridică şi procesul-verbal se încheie şi subscrie.

7.
Proces - verbal nr. 8
dresat în şedinla Consiliului Judelean ce a avut loc la prefectma judelului la 24 ianuarie 1945.
Prezenli: [... fl.
Lipsă d-1 Pompei Avram.
D-1. preşedinte deschide şedinla după care se dă citire şi se verifică procesul-verbal din şedinla anterioară.
Se trece la dezbaterea chestiunilor din ordinea de zi.
17. Luând în deliberare cererea Sindicatului Muncitorilor Minieri din comuna Rodna, prin care solicită
scoaterea din vigoare a dispoziliilor luate de primăria comunei Rodna cu adresa nr. 1 din 14 ianuarie 1945,
către conducerea minelor de stat din acea localitate, prin care, cu greşită interpretare a ordonanlei acestei
prefectnri nr. 18, dispune încetarea imediată a exploatării pădurii de pe aşa zisul "teritoriu montan".
Consiliul Jude1ean, având în vedere că ordonanla prefecturii nr. 18 scoate din vigoare ordonarlla nr. 970/
1943, că această din mmă ordonanlă reglementează numai chestiunile referitoare la pădurile dobândile prin
Reforma Agrară, că în spelă teritoriul montan nu cade în prevederile acestei ordonanle, întrucât comuna Rodna
este proprietara acestui teren dobândit pe cale de proces civil şi că astfel primăria Rodna greşit a interpretat
ordonania noastră nr. 18.
Având însă în vedere că uzufructul acestei proprietăli este dat minelor statului, prin o dispozilie specială
şi că este în interesul statului continuarea acestei exploatări, că prin acest fapt se dă posibilitatea de exislenlă
locuitorilor comunei Rodna şi în subsidiar şi cătunului Valea-Mare apaflinător comunei,
" Sunt enumernţi un număr de 14 consilieri şi 5 şefi de servicii de la prefectură.

339

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

Având în vedere că războiul nu este terminat şi că interesele superioare de stat reclamă continuarea
uzinelor metalurgice din comună şi că astfel fiind, primăria prin dispoziUunea luată a încălcat
interese primordiale de stat,
Având în vedere că dreptul de proprietate al comunei nu este ştirbit, că exploatarea deserveşte în parte şi
interesele comunei, că comuna nu dovedeşte cu nimic necesitatea schimbării felului de exploatare,
Luând avizul Directiei Silvice din care rezultă: 1. că exploatarea lemnelor de foc şi constructii de pe
terenul montan s-a făcut cu aprobarea şi cu scopul aprovizionării uzinelor proprietatea statului; 2. că aceste
uzine lucrează pentru interese de apărare na~ională; 3. propunerea ca materialullemnos deja exploatat să nu
fie împiedicat pentru lucrare, urmând ca acest material să fie inventariat şi predat uzinei, sub rezerva unei
decontări ulterioare între stat şi comună, decide:
Art. 1. Anulează dispozi!ia primăriei comunei Rodna luată fa~ă de Direc~ia minelor de Stat din Rodna cu
adresa nr. 1/1945 relativă la sistarea exploatării materialului lemnos de pe aşa zisul "teritoriu montan".
Art. 2. Materialele exploatate vor fi inventariate şi apoi predate în folosintă uzinei de către organele silvice.
Art. 3. Pre!ul materialului de va deconta ulterior între uzina minelor şi comuna Rodna.
Art. 4. Cu executarea acestor dispozitii se încredintează Direqia Silvică Bistrita.
Despre ce se încunoştin!ează Sindicatul Muncitorilor Minieri, şeful uzinei metalurgice a statului, primăria
comunei Rodna şi Directia Silvică Bistri(a.
funqionării

[... po

24. D-1 dr. Simion Sbârcea prezintă consiliului un tablou despre morile sistematice şi tărăneşti din judet
împreună

cu capacitatea lor de măcinat, arătând ce cantită!i s-ar putea prelua din vama lor pentru prefectură,
spre a putea fi distribuite pentru nevoile popula!iei. Consiliul dezbătând chestiunea, decide:
Serviciul Economiei Generale Judetene va convoca la o consfătuire în acest scop la prefectura jude!ului, la
o dată cât mai apropiată, pe morarii mai apropia!i de Bistrita, pentru a stabili cu dânşii cotele ce mmează a le
preda din vama lor prefecturii, pentru alimentarea popula~iei.
25. Propuneri: D-1 consilier Gross Avram propune să se compună un regulament de alegerea şi functionarea
Consiliului Jude!ean. Consiliul găsind necesar acest regulament, decide:
Încredin!ează pe d-1 dr. Leon Mihăiese, şeful serviciului Adm.inistra!iei Generale şi pe dr. Mihai Mihăilaş,
avocatul Statului cu elaborarea acestui regulament şi prezentarea lui în dezbaterea consiliului.
26. D-1. consilier Gross Avram readucând în discutia consiliului lărgirea cadrelor Consiliului Judetean cu
noi membrii din cuprinsul judetului, propune şi consiliul acceptă ca această chestiune să fie amânată până va
lua fiintă Frontul National Democrat (F.N.D.) în jude~ulnostru, după care să se procedeze la lărgirea acestor
cadre. Consiliul decide:
Amână chestiunea lărgirii cadrelor Consiliului Judetean până după ce va lua fiintă F.N.D. în judetul
nostru.
Nemaifiind alte puncte de discutat, şedin!a se ridică.

8.
Proces - verbal nr. 9
dresat în şedin!a Consiliului Judetean tinută la 28 ianuarie 1945 la prefectura judetului.
Prezen!i: [... ]1 1
Lipsă d-nii: Dumitru Rosela şi Avram Gross.
.
D-1 preşedinte deschide şedinta după care se dă citire şi se verifică procesul-verbal din şedin!a anterioară.
Se trece la discutarea chestiunilor de la ordinea de zi.
27. D-1 prefect dr. Ştefan I. Pop aduce la curwştin!a consiliului şi pune în dezbaterea lui ordinul
Comandamentului Superior Sovietic, prin care se cere judetului nostru a contribui cu ce. 520 de vagoane de
cereale (grâu, porumb, ovăz, orz) pentru alimentarea Armatei Roşii luptătoare. Consiliul, după lungi dezbateri
după care constată necesitatea acestui aport din partea judetului nostru spre a ajuta pe acei ce ne-au dat
libertatea şi pentru terminarea cât mai grabnică a războiului, decide:
10

La punctele 1!1, 20, 21. 22, 23 s-au discutat probleme dn salarizare a
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Se va proceda cât mai grabnic la convocarea pretorilor, primarilor. notarilor, a câte unui preot şi a cflte unui
din fiecare comună din jude!la prefectura jude!ului, la care \'a fi invitat şi d-1 comandant militar smietic
local, cărora după ce li se va expune şi explica necesitatea contribuiiei noastre la alimentarea frontului cu cea.
520 vagoane cereale, să procedeze conform instruqiunilor ce le vor primi în acest caz de la Serviciul Economiei
Generale Jude!ene, la inventarierea prin comisii ad-hoc în timp de 3 zile a întregului stoc de cereale existent în
jude!, după care acest serviciu va proceda la repartizarea şi colectarea cerealelor pe centre. Cât priveşte plata
acestor cereale, ea este stabilită a fi conform prelmilor ce erau în vigoare la intrarea Armatei Sovietice în teritoriul
nostru. Seniciul Economiei Generale se încredin!ează cu executarea întregii acestei operaVuni.
28. Se ia îri dezbatere stabilirea organului de colectare. D-1 prefect arată consiliului că a fost încredin!at de
către comandantul militar sovietic local, pe bază de ordin scris ce se găseşte la dosar, cu această opera!iune de
colectare, d-1 Bicsak Bela, fost funclionar al cooperativei "Futura" din localitate; consiliul decide:
D-1 Bicsak Bela va executa lucrările de colectare a cerealelor din judet pentru Armata Sovietică, însă numai
strict cu această misiune de a ridica şi depozita aceste cantităli de la particulari, ce îi vor fi stabilite din partea
Serviciului Economiei Generale Jude!ene şi aprobate din partea Comandamentului Militar Sovietic local.
29. D-1 prefect dr. Ştefan I. Pop aduce în dezbaterea consiliului chestiunea cetă!enilor sovietici veni1i
din diferite cauze ale războiului după 1940 în acest jude!. D-sa arată că în baza ordinelor primite de la
Comandamentul şi Inspectoratul Sovietic local aceşti oameni trebuie conscrişi şi îmbrăca!i pentru plecare sau,
din lipsă de veşminte corespunzătoare, să li se dea bani, aşa cum cer sus arătatele comandamente. Consiliul
dezbătând cauza, decide:
Să se stabilească numărul exact al acestor cetăleni sovietici prin Serviciul Economiei Generale Jude!ene,
după care printr-un apel lansat popula!iei să se colecteze haine corespunzătoare sau din lipsa acestora, în total
sau în parte, chestiunea să se sohi!ioneze pe cale financiară.
învă!ălor

1''
30 ....
[
] -

Nemaifiind alte chestiuni de discutat, şedin!a se ridică.

9.
Proces- verbal nr. 10
dresat în şedin!a Consiliului Jude!ean ce a avut loc la prefectura jude!ului în ziua de 2 februarie 1945.
Prezenli: [... j1 3
D-1 preşedinte deschide şedinla, după care se dă citire şi se verifică procesul-verbal din şedinla anterioară.
31. D-1 preşedinte propune şi consiliul acceptă cooptarea d-lui Alexandru Mureşan, primarul oraşului,
ca membru în consiliu şi delegarea în schimb în consiliul orăşenesc a unui membru din Consiliul Jude!ean.
Consiliul dezbătând, decide:
Aprobă cooptarea d-lui Mureşan Alexandru, primarnl oraşului Bistri!a în sânul Consiliului Jude!an, şi
deleagă în schimb ca membru în consiliul orăşenesc din sânul Consiliului Judeiean pe d-1 dr. Leon Bârsan.
32. D-1. prefect dr. Şetafn I. Pop readuce în dezbaterea consiliului chestiunea echipării cetă!enilor sovietici
veni!i după 1940 în jude!ul nostru şi arată că, comandamentele sovietice locale preferă să se dea acestor cetă!eni
haine în loc de bani.
Cum jude!ul nu este în stare în aceste vremuri să satisfacă aceste necesită!i - nici cu una, nici cu alta
-decât par!ial şi doar prin obolul publicului, mai ales în chestie de haine, d-1 prefect face propunerea ca să se
apeleze la cetă!enii boga!i din judeiul nostru, care să contribuie benevol cu sume de bani pentru acoperirea
cheltuielilor ce se cer cu aceşti cetă!eni sovietici. Consiliul dezbătând problema, decide:
Deleagă pe d-1. prefect al judeiului a lua contact cu cetă!enii boga!i din jude!, şi de a duce tratative cu ei ca
să contribuie benevol cu bani, sau haine bune dacă au, din care să se facă fa!ă acestei necesităli şi să se cumpere
haine pentrn cetă!enii sovietici din jude! ce trebuie să se reîntoarcă în patrie.
33. D-1. prefect dr. Ştefan I. Pop aduce la cunoştin!a consiliului şi pune în dezbatere chestiunea cererii
Comandamentului Superior Sovietic al Ardealului de Nord, care solicită pentru nevoile acestui comandament
30 de porci cu peste 150 kg. greutate. Consiliul arălând mult interes şi bunăvoinlă de a satisface această cerere,
Se aprohă majorarna tarif(!lor practicate de Direcţia Silvicii JH!nlm produsele silvice.
" Sunt nnumcrali un număr do 14 consilinri şi 4 şefi de S(!rvicii d(! la pmfm:lură.
12
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însă negăsind nici o solutie. din lipsă de porci de o aşa greutate în jude~ul nostru, mai ales acum după sărbători,
când porcii graşi au fost tăia1L decide:
Deleagă pe d-l. prefect ca în proxima deplasare de care îl despart doar câteva zile. pe care are să o facă
la Cluj, să inlerTină şi să arate pe bază de date statistice, că astfel de porci nu avem, la Înaltul Comandament
A1ilitar Sovietic din Cluj, arătând că jude1tll nostru in1clege să sen·ească această cauză, dar nefiind animale de
acest fel de greutatea cerută, nu găseşte solu1ia cum ar putea satisface cererea.
34. Se raportează de d-1 prefect că în urma împrejurărilor schimbate, s-au descompletat consiliile comunale
şi, până la alegerea noilor consilii, este nevoie ca administratia comunelor să nu sufere şi. pentru acest motiv
se propune instituirea de comisii interimare compuse din primar, sub primar, 7-15 consilieri. după numărul
locuitorilor comunei, la care li se vor aplica cazmile de incompatibilitate, lipsa de capacitate şi nedemnitate,
prevăzute pentru consilierii aleşi. Instituirea se va face de către d-1 prefect la propunerea d-lor prim pretori şi
cu ascultarea obştei din comună. Dizoh·area şi reglementarea comisiilor interimare nefiind prevăzute de legile
ungare, se va stabili prin ordonantă. Consiliul decide:
Încredinlează pe d-1. prefect cu elaborarea ordonan1ei relative la reglementarea comisiilor interimare şi cu
îndeplinirea opera~iilor de nmnire a acestor comisii.
35. D-1. prefect expune situalia administratiei actuale a fondurilor Central, Şcolar şi de Stipendii din
Năsăud, asupra cărora, în baza ordonan!ei nr. 35 din 24 ianuarie 1945 are dreptul de supremă inspeqie. Arată
că preşedintele cornisie administratoare s-a refugiat în Ungaria şi că, comisia administratoare este descompletată
şi prin decesul vicarului Ştefan Buzilă, astfel că urmează să se ia măsmi pentru completare comisiei sau
instituirea unei comisii noi administratoare provizorii, cu atributiile prevăzute de ordonan!a nr. 4420/1942
~lE. Consiliul luând în dezbatere problema, decide:
Autorizează pe d-l. prefect al judetului ca, pe cale de ordonan~ă să instituie o nouă comisie administratoare
a fondurilor Central Şcolar şi de Stipendii din Districtul Năsăudului, din descenden!i de grăniceri, pentru a gira
administrarea fondurilor până la reglementarea definitivă a formei şi felului de administrare.
Consiliul hotărăşte ca în comisia provizorie să fie numi!i ca membrii de drept pentru continuarea tradi!iei
vicarul Năsăudului, directorul liceului Gh. Coşbuc, directorul fondurilor şi un delegat al Consiliului Jude!ean.
Consiliul Judetean deleagă în această calitate pe d-l. Titus Pop. Tot odată primeşte propunerea d-lui. prefect al
jude!ului ca această comisie să fie constituită din d-nii: [... jl 4
36. D-1. prefect expune situa!ia Comisiei Silvice de Opt, care în actuala compozi!ie nu mai poate flmc!iona,
fiindcă cei mai mul!i membrii, pierzându-şi calitatea de consilieri comunali, nu mai pot face parte din ea.
Consiliul dezbătând chestiunea, decide:
Cum în situa!ia administrativă de azi lucrările acestei comisii nu se pot amâna, până la convocarea
delega!ilor comunelor grănicereşti pentru alegerea unei comisii silvice ordinare, pe temeiul dispozi!iilor
ordonantei nr. 35 din 24 ianuarie 1945, încuviin~ează pe d-1. prefect al judetului cu dizolvarea actualei comisii
silvice şi instituirea unei cornisii interimare compusă din d-nii .[ ... jl 5 .
3 7. D-1. prefect expune situa !ia dificilă în care se găseşte regia coopera ti vă "Regna", de pe urma evenimentelor
războiului. Societatea "Regna" fiind proprietatea comunelor grănicereşti, chestiunea administrării ei nu este
indiferentă conducătorilor jude!ului, care trebuie să poarte grija intereselor comunelor, ştiind că orice control
asupra cooperativei "Regna" din partea centralei "Plugarul" este azi, din cauza situa !iei politice specifice în care
ne găsim, imposibil; cum, pe de altă parte atribuFile Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, prin ordonan!a
nr. 35 din 24 ianuarie 1945 sunt trecute asupra prefectului, cere încuviin!area ca, pe cale de ordonan!ă să
dizolve actualul consiliu de administra!ie şi actualul comitet de cenzori şi să instituie la cooperativa "Regna"
un consiliu de administra!ie interimar, până la convocarea adunării generale elective.
Consiliul, decide:
Încuviin!ează pe d-1. prefect al jude!ului cu dizolvarea pe cale de ordonan!ă a actualului consiliu de
administr·alie şi comitet de cenzori al cooperativei "Regna" şi cu instituirea comisiei interimare compusă din
următorii domni: [... jl!i.
38. Se reia în discu!ie delegarea membrilor din sânul Consiliului Jude!ean în Comisia Silvică de Opt.
Consiliul deliherând, decide:

H
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l Trmenză numele celor 7 membrii.
numele celor 10 membrii.
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Men!ine delega!ia dată în şedin!a consiliului !im1tă la 20 decembrie 1944, p-v nr. 3, d-lui. Emil Scridon:
retrage delega!ia d-lui. prefect Ştefan I. Pop şi deleagă în locul d-sale. pe d-l. Alexandru Mureşan, primarul
oraşului Bistri!a.
39. D-1. prefect aduce la cunoştin!a consiliului că d-1. inspector agricol Nemeth de la prefectnra jud. Cluj
a cerut aprobare pentru organizarea Camerei de Agricultură din judelul nostru şi vărsarea cuvenitelor taxe la
Camera Centrală din Cluj. Consiliul luând în dezbatere chestiunea, decide:
Încredin!ează pe d-1. prefect al jude!ului ca, cu ocazia deplasării la Cluj, să ia contact cu d-l. inginer agricol
Nemeth şi să discute felul cum s-ar putea aranja această chestiune.
40. D-l. Leon Mihăiese, şeful serviciului Administra!iei Generale a jude!ului dă citire întâmpinării comunei
Rodna, înregistrată la prefectură la nr. 1123/1945, prin care se cere revenirea asupra deciziei Consiliului
Jude!ean nr. 17, p-v. nr. 894/1945, prin care s-au anulat dispozi!iile luate de primăria comunei Rodna fa!ă de
Direc!iunea Minelor de Stat din acea comună, cu adresa nr. 1/1945, relativă la sistarea exploatării materialului
lemnos de pe aşa zisul teren montan pe motiv că, consiliul a fost eronat informat de către Direc!iunea Silivcă şi
Sindicatul Muncitorilor minieri din Rodna. Consiliul luând în dezbatere această chestiune, decide:
Deleagă pe d-1. Ioan Melaniuc, subprefectul jude!ului, de a ancheta pe teren această problemă, pentru
lămurirea la fa!a locului şi deviz a situa!iei reale a acestui caz, şi totodată luare de contact din partea prefecturii
şi cu dil·ec!iunea acestor mine.
41. D-1. Ioan Popu, şeful serviciului financiar al jude!ului arată consiliului că, pentru deplasări în afară
de jude! şi jude!ele învecinate a func!ionarilor, inclusiv a d-lui. prefect şi subprefect, diurna dublă pe o zi
este insuficientă, neputându-se face fa!ă cheltuielilor. Propune ca această dinrnă să fie calculată de 3 ori, iar
consiliul, decide:
Aprobă diurna de 3 ori pentru deplasări în afară de jude! şi în jude!ele învecinate, functionarilor, inclusiv
d-lui, prefect şi subprefect, plus cheltuielile de transport dovedite cu acte.
[... ]17.
44. Eventuale propuneri. D-l. dr. Octavian Buduşan arată consiliului că la Camera de Agricultură se găseşte
un om de serviciu cu numele Tomoioaga, care a făcut şi face paza averii de acolo ca fân şi circa un vagon de
cartofi, care nu a primit până în prezent nici un fel de retributie. Consiliul dezbătând chestiunea, decide:
Încredin!ează Serviciul Agricol jude!ean cu inventarierea, 1inând seama şi de inventarul ce l-a mai făcut şi
primăria oraşului, întregii averi de la Camera de Agricultură, cerând primăriei Bistri!a date despre ce a ridicat
ea din această avere pentru diferite trebuin!e, pe care le va prezenta consiliului şi, totodată îl îndrumă pe
paznicul Tomoioaga să înainteze o cerere prefecturii în care să-şi arate situa!ia.
45. D-1. Alexandru Mureşan, primarul oraşului Bistrita arată că func!ionarul prefecturii Iuliu Trifu a făcut
parte ca delegat al prefecturii la comisia ce a triat populatia săsească chemată la munca de reconstruc!ie de
către Comandamentul Superior Sovietic, în care calitate a lucrat un plus de ore suplimentare timp de 10 zile
chiar şi noaptea şi pentru care plus de muncă cere săi se aprobe plata. Consiliul decide:
Îndrumă pe d-1. Trifu Iuliu să facă o cerere în acest sens după care consiliul va decide.
46. D-l. Alexandru Mureşan. primarul oraşului Bistrita readuce în discu!ie problema împăr!irii pentru
lucru a pământurilor rămase de la absenteişti. Consiliul în unanimitate, găsind necesară rezolvarea fără nici o
întârziere a acestei probleme- primăvara fiind aproape- după dezbateri prin care se stabilesc principii după
care să se efectueze această operatie ca: numărul membrilor de familie, averea ce posedă, numărul vitelor de
muncă şi uneltelor agricole, obligativită!ii ce trebuie să-şi ia petentul de a lucra efectiv acel pământ, decide:
Se va elabora de urgen!ă de către jurişti în drept ai prefecturii o ordonan!ă în această privin!ă, ce se va
prezenta şi dezbaterea consiliului, în conformitate şi cu normele ce le va aduce d-l. prefect de la Comandamentul
Sovietic din Cluj, pentru care îi dă cuvenita delega!ie.
47. D-l. consilier Francisc Tamaş aduce în discu!ie chestiunea organizării Casei Cercuale din localitate,
cerută de interesele muncitorilor din toate categoriile. Consiliul dezbătând chestiunea şi raportându-i-se din
pmtea d-lui. prefect că această problemă necesită bani şi aparat functionăresc plătit - ori în situa!ia actuală
jude!ul nefiind în stare să contribuie financiar pentru acest scop- decide:
Deleagă pe d-l. Ştefan I. Pop, prefectul jude!ului a se interesa cu ocazia deplasării la Cluj, în ce formă este
organizată această institu!ie în jude!ul Cluj, după care consiliul va decide.
17
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10.

Proces - verbal nr. 11
Luat în şedin~a Consiliului Jude!ean ce a avut loc la prefectura jude!ului Năsăud
în ziua de 23 februarie 1945.
1' d-nu.
··. [... jlR .
.
P1ezen~1

D-l. preşedinte deschide şedin~a după care într-o cuvântare scurtă şi expresivă elogiază împlinirea alor 27
de ani de când Armata Roşie a luat fiinlă, arătând că aceasta şi este o sărbătoare a întregii lumi democratice,
ce-şi serbează libertatea de gând şi aqiune. Arată apoi că glorioasa Armată Roşie dezrobitoare a câştigat victorii
nemaicunoscute în istorie şi acum este la portile Berlinului, după care trimite o adresă de omagiu, semnată
de d-sa, şi de d-l. prefect, în numele Consiliului Judetean, Comandamentului Sovietic din localitate, spre a fi
înaintată Comandamentului Suprem Sovietic.
Se dă citire şi se verifică procesul-verbal din şedinta anterioară.
D-l. prefect lămureşte consiliul că deciziile din procesul- verbal anterior prin care s-a hotărât dizolvarea
consiliului de administra~ie al "Regnei" pe cale de ordonanlă şi a Comisiei Silvice de Opt nu s-a pus în aplicare,
găsindu-se solulia ca până la convocarea adunării generale a Regnei, care se va pronun!a şi asupra comisiei
silvice, să se instituie pe lângă institu!ia Regna comisari, cu misiunea de a supraveghea activitatea acestei
institu~ii.

Cât priveşte solutionarea problemei împărlirii pământurilor provenite de la absenteişti, d-l. preşedinte
Octavian Buduşan arată că în conformitate cu deciziile aduse la Cluj în adunarea F.N.D., aceste pământuri se
vor distribui de autoritătile locale prin comitete ad-hoc în comune şi cu posibilită!i de apel la comisia judeleană
şi la Curtea de Apel Cluj.
Consiliul ia act.
48. D-l. d.r. Leon Mihăiese, şeful serviciului administra~iei generale arată consiliului că prin decizia
prefecturii nr. 1119/1945 au fost numi!i 18 cantonieri necesari pentru primele lucrări de refacere a drumurilor
şi, cum numărul acestor lucrări, de odată cu primăvara vor creşte, propune ca pe măsura necesitălilor, să se
angajeze noi cantonieri până la dublarea numărului de 18. Consiliul decide:
Aprobă majorarea numărului cantonierilor pentru refacerea drummilor şi podurilor pe măsma necesitătilor
până la dublarea numărului de 18, utilizându-se de serviciul tehnic jude!ean unde va fi nevoie.
Cât priveşte cantonierii numi!i de pret mi şi neconfirma!i de prefectură prin decizia nr. 1119/1945, munca
prestată de aceştia se va considera muncă de folos obştesc până la data de 1 februarie 1945, iar celor ce au
primit avansuri, acestea li se vor retine în rate lunare de la data numirii.
49. Se dă citite deciziei nr. 1001/1945, p-v. nr. 6, a primăriei oraşului Bistri!a prin care se hotărăşte ca,
cheltuielile de intretinere ale politiei de reşedin~ă Bistri!a să fie suportate în mod egal de primăria oraşului, de
Tribunalul Năsăud şi de prefectură. Consiliul dezbătând problema, decide:
Anulează hotărârea consiliului oraşului Bishi~a nr. 1001/1945, p-v. nr. 6 şi invită primăria să prevadă în
bugetul său cheltuielile de intretinere a politiei oraşului Bistri!a, ca nefiind întemeiate.
50. D-l. şef al Serviciului Financiar judetean propune ca toti salariatii publici să contribuie din salariul lor
cu diurna pe o zi pentru refacerea judetului. Consiliul luând în dezbatere chestiunea, decide:
Aprobă propunerea d-lui. şef al Serviciului Financiar al jnde!ului şi dispune a se emite o ordonan!ă din
partea prefecturii în acest sens.
51. D-l. şef al Serviciului Financiar al jude!ului prezintă consiliului bugetul jude!ului pe timp de 5 luni, de
la 1 noiembrie 1944 până la 31 martie 1945. Consiliul luând în dezbatere bugetul, decide:
Aprobă bugetul jude!nlui alcătuit pe timp de 5 luni de la 1 noiembrie 1944 până la 31 martie 1945, care
cuprinde la venituri suma de 3.656.023 Pgă şi la cheltuieli 5.261.523 Pgă, cu un deficit bugetar de 1.605.023 Pgă.
52. D-l. şef al Serviciului Financiar al judetului prezintă consiliului bugetul administraliei generale şi
bugetele uzinelor primăriei oraşul ni Bistri!a înaintate prefecturii cu raportul nr. 810/1945. Consiliul dezbătând,
decide:
Aprobă bugetul administraliei generale a primăriei oraşului Bistrila, care cuprinde la venituri 1. 762.340
Pgă iar la cheltuieli 1.762.340 Pgă. De asemenea aprobă bugetul uzinei electrice care cuprinde la venituri
1"

Urmc!ază

munele celor 1:l consilieri, a color 7 şefi ele servicii

şi

a secmlarului.
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593.628 Pgo, iar la cheltuieli 593.628 Pgi:i şi bugetul uzinei de apă care cuprinde la venituri 120.000 Pgi:i iar la
cheltuieli 120.000 Pgă.
53. Se dă citire deciziei primăriei oraşului Năsăud nr. 27/1945 P-v. referitoare la scutirea oraşului Năsăud
de a contribui la între~inerea jandarmeriei civile. Consiliul decide:
Anulează decizia primăriei oraşului Năsăud nr. 27/1945 p-v. din 18 februarie 1945, men1ine contribu1ia
repartizată primăriei oraşului Năsăud pentru între~inerea jandarmeriei civile şi scuteşte primăria respectivă de
a între1ine poli1ie proprie.
54. Se dă citire adresei nr. 47/1945 a Institutului de Exploatări Miniere din Cluj referitoare la contribuFa din
partea jude~ului nostru cu sume de bani pentru organizarea şi între~inerea acelui institut. Consiliul decide:
Nu aprobă contribuirea jude~ului nostru cu sume de bani la organizarea şi între~inerea Institutului de
Exploatări Miniere pentru Transilvania de Nord, bugetul jude1ului Năsăud fiind deficitar.
55. D-1. şef al Serviciului Financiar al jude1ului aduce în dezbaterea consiliului necesitatea stabilirii unui
pauşal pentru prim pretorii din jude1, pentru controlorii financiari şi pentru şeful serviciului tehnic al jude1ului.
Consiliul decide:
Stabileşte o sumă fixă lunară drept pauşal de călătorie d-lui prim pretor al Plăşii de Jos de 1.200 Pgi:i şi
celorlal~i pretori de 1.000 Pgi:i, cu obligaFa de a presta cel pu1in 15 zile de inspeqie pe teren.
Stabileşte pentru controlorii financiari un pauşal de călătorie de 600 Pgi:i lunar cu data de 1 ianuarie 1945
şi cu obliga1ia de a presta cel pu1in 20 zile de inspec1ie pe teren.
Stabileşte pentru şeful serviciului tehnic jude1ean un pauşal de călătorie de 750 Pgi:i lunar cu data de 1
februarie 1945, plus cheltuielile de transport.
Deplasările se vor justifica cu proces-verbal de activitate.

[... p!J.

60. Se dă citire cererii d-lui. Sălişteanu Iosif funqionar la prefectmă care solicită un ajutor de mutare de
la Sângeroz-Băi la Bistri~a. Consiliul decide:
Aprobă d-lui. Sălişteanu Iosif func(ionar la prefectură un ajutor de mutare de la Sângeroz-Băi la Bistri1a
în sumă de 1.500 Pgi:i.
61. Se ia în discu1ie remiza ce trebuie acordată la vinderea timbrelor fiscale. Consiliul decide:
Aprobă o remiză de 4% celor care cumpără timbre fiscale de la 1.000 Pgi:i în sus.
62. Se dă citite proiectului de ordonan~ă referitoare la reglementarea situa1iei averilor evreilor deporta~i şi
înregimenta1i în companii de lucru. Consiliul dezbătând, decide:
Deleagă pe d-1. prefect, subprefect, primar al oraşului şi un reprezentant al Comunită~ii Evreieşti din
Bistri1a de a interveni la Comandamentul Militar Sovietic local în această cauză.
63. Se dă citire adresei nr. 112/1945 a Grupului Democratic Evreiesc din Bistri1a care solicită aprobarea
ftmc(ionării. Consiliul decide:
Se va transpune cauza la Comitetul jude1ean F.N.D. spre a decide.
64. Se dă citire adresei nr. 454/1945 Direc(iei Silvice Bistri~a. prin care cere ca pe cale de ordonan1ă să se
oprească continuarea exploatărilor for~ate şi extraordinare dinainte de 13 octombrie 1944. Consiliul dezbătând
proiectul de ordonan1ă în cauză, decide:
Aprobă proiectul de ordonan~ă cu modificarea art. 2, unde ca termen pentru depunerea actelor pentru
validarea contractelor de exploatare se stabileşte ziua de 15 martie 1945.
65. Se dă citire proiectului de ordonan~ă referitoare la stabilirea unui impozit de lux pe cifra de afaceri.
Consiliul dezbătând problema, decide:
Aprobă proiectul de ordonan~ă referitoare la stabilirea unui impozit pe lux şi cifra de afaceri cu modificarea
ca să se stabilească pentru micii meseriaşi un pauşal.
66. Se dă citire proiectului de ordonan1ă referitoare la înfiin1area unui impozit comercial şi industrial.
Consiliul decide:
Aprobă proiectul de ordonan1ă referitor la înfiin~area unui impozit comercial şi industrial.
67. Se dă citire proiectului de ordonan1ă pentru modificarea regulamentului financiar jude1ean referitor la
impozitul pe "capitis". Consiliul decide:
'" Ln punclulu !JG, 57,5H şi 5!1 s-nu aprobat dc!vizulc! de clwlluieli pc!nlru mpararc!a podurilor de In Josenii-HfJrgăului. Salvn,
Jidovita şi Podul Jnlnei.
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Aprobă proiectul de ordonantă pentru modificarea regulament ului financiar judetean referitor la impozitul
pe "capitis".
68. Se dă citire proiectului de ordonan1ă pentru infiintarea unui timbru pentru taxa de consumatie.
Consiliul decide:
Aprobă în principiu proiectul de ordonan!ă pentru infiintarea unui timbru pentru taxa de consumatie,
lăsând pe seama d-lui. şef al finantelor generale perfectarea lui din punct de vedere tehnic şi al aplicării.
69. Se ia în dezbatere chestiunea ajutorării pensionarilor din oraş şi judet a căror existentă nu le este
asigurată fie prin incapacitate de a munci, fie prin faptul că sunt absolut lipsiti sau întretin o familie grea.
Consiliul decide:
Dispune ca să se dea ajutoare din casieria judetului sub formă de avans replătibilla data când autoritatea
de stat va achita pensiile stabilite acestor functionari, care în urma vârstei înaintate sau incapacitătii de muncă
nu sunt în situa de a-şi asigma existenta precum şi a celor pensionari care au o situatie familiară grea.
Nu se va plăti pensionarilor care împlinesc functii publice la stat, judet sau comună. Ajutorul ca fi egal cu
pensia pe o lună.
70. Se constată că la serviciul tehnic al judetului d-1. inginer Otto Schuster este salariat cu 50 Pgo la zi, iar
d-1. Saska Iosif şeful serviciului tehnic judetean cu om diurnă de 30 Pgo la zi. Consiliul decide:
Cu începere de la 1 martie 1945, d-1. şef al serviciului tehnic jude!ean Saska Iosif va primi un salariu egal
cu dinrna de 50 Pgo,la zi, iar d-1. inginer Otto Schuster va primi un salariu egal cu diurna de 30 Pgola zi.
71. Se dă citire deciziei nr. 1441/1945 prin care d-1. prefect al judetului a numit ca director al Directiei
Silvice Bistrita pe d-1. ing. inspector Vasile Şuteu şi deciziei nr. 821/1945, prin care a fost numit în functia de
şef al ocolului silvic Năsăud, d-1. ing. Ovidiu Decei, şi se cere ratificarea acestor numiri din partea consiliului.
Consiliul decide:
Ratifică numirile făcute d-lor ing.insp. Vasile Şuteu şi ing. Ovidiu Decei de către d-1. prefect al judetului.
72. Se constată că în comunele săseşti se găsesc materiale lemnoase exploatate de particulari saşi care au
plecat, precum şi de firme absenteiste şi că, în conformitate cu ordonanlele prefecturii nr. 19 şi 31/1945, ar
urma să fie vândute la licitatie publică.
Considerând însă că în împrejurările precare financiare de azi judetul. ca sustinător al tuturor instituliilor
de stat este îndatorat a prevedea institlitiile publice cu combustibilul necesar bunei funqionări, consiliul
decide:
Consideră de rechizitionat tot materialul de lemn de foc exploatat în pădurile apartinătoare comunelor
de sub Inspectoratul Silvic Bistrita, atât pentru nevoile judetului, cât şi pentru nevoile comunelor în hotarul
cărora se găsesc astfel de lemne. În acest sens se va încunoştinta şi Inspectoratul Silvic Bistrita şi se va dispune
asupra transportului lor.
73. Se dă citire cererilor d-lor. Mozes Ludovic şi Heen Paivis din Năsăud, precum şi cererii cooperativei
"Solidaritatea" a Sindicatelor Unite Muncitoreşti din Năsăud care solicită aprobarea înfiintării unui depozit
judetean pentru desfacerea spirtului şi băuturilor monopolizate. Consiliul luând în discutie cererile de mai
sus, decide:
Respinge ambele cereri pentru motivul că în prezent în judet nu functionează nici o fabrică de spirt şi,
conform legii sphiul ce urmează a se desface trebuie să fie pus la dispozitia concesionarilor de depozite de spirt
judetene şi de stat.
74. Propuneri:
D-1. consilier Avram Gross constată că problema alimentării în judetul nostru este din ce în ce mai grea
şi că comertul se bazează actualmente pe schimburi de mărfuri. Propune ca să se blocheze mărfurile de primă
necesitate şi alimentele din judet şi să se facă export numai pe bază de schimb cu alte mărfuri din alte judete
care nu se află la noi. Consiliul găsind justificată această propunere, decide:
Să se reglementeze pe cale de ordonantă schimburile de mărfuri, şi să se blocheze şi inventarieze produsele
alimentare.
Nemaifiind alte puncte de discutat, şedinta se ridică şi procesul-verbal se încheie şi subscrie.

va
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Anexa nr. 1.
Jurământ

Eu ...... ales prin voin~a poporului de consilier al jude~ului Năsăud şi întărit în această calitate de
comandantul militar rus, jur pe conştiinla mea de om şi pe onoarea mea, să îndeplinesc toale dolean~ele drepte
şi justificate ale poporului şi garantez pentru aceasta cu pre~ul vie~ii mele.
Bistri~a, la 13 decembrie 1944,
semnătura,

dat în fa~a noastră, prefectul jnde~ului,

Anexa nr. 2.

Consilierii judeţeni din perioada 13 decembrie 1944-23 febmarie 1945
1. dr. Octavian Buduşan, preşdinte;
2.. dr. Leon Bârsan
3. dr. Ştefan Pop, prefect;
4. Emil Scridon;
5. Ioan Melaniuc;
6. Gheorghe Grecu;
7. Mihai Bilegan;
8. Ioan Popu;
9. Pompei Avram;
10. Gross Avram;
11. Kandel David;

12. Francisc Tamâs;
13. Vasile Fleşeriu;
14. Dumitru Rosolea;
15. Alexandru Mureşan, primarul oraşului Bistri~a (din 2 februarie 1945);

The County Council, Autonomous Institution of the Năsăud County
(13 decembrie 1944-23 februarie 1945). Documentary evidence.

(Summary)
This study refers to a period known in historiography as "lhe soviet military administration". For the
county the principal feature during the period is lhe effort to reinslate the institutitons which would
assure the normal process of social-economic life. The author presents in this context the activity of the County
Council, reflected in its meelings acts.
Năsăud
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Evolutia administrativ-teritorială
a judeţului Bistriţa-Năsăud
.,)

Ioan BÂCA
Adrian ONOFREIU

1.

Contextul geo-istoric

Spa~iul situat în partea de nord-est a Transilvaniei, la contactul dintre coroana muntoasă Ţibleş-Rodna-Bârgău
Călimani şi dealurile transilvane, ocupat astăzi de jude~ul Bistri~a-Năsăud, a avut o evoluUe administrativ-teritorială
îndelungată şi complicată, condip.onată de factori istorici, politici, social-economici, cultmali şi geografici, pe fondul

prefacerilor complexe care au afectat, de-a lungul timpului, regiunea l:ransilvană şi teritoriul României.
Succesiunea evenimentelor istorice din această parte a Europei s-a reflectat permanent în modelele de
organizare politica-administrativă a comunită~ilor umane din zona intracarpatică. Situalia geopolitică specială
pe care a avut-o Transilvania, de la cucerirea maghiară, la imperiul habsbmgic, de la dualismul austro-ungar,
la Unirea din 1918, de la dictatul de la Viena, la revenirea la patria mamă, se regăseşte şi în numeroasele forme
de împăJ.·1ire administrativ-teritorială de care a avut parte. Pe acest fundal, frământat şi diversificat sub aspect
istoric, s-a prefignrat, după cum vom vedea, evolu~ia teritoriului ocupat astăzi de jude1ul Bistrila-Năsăud.

Z.

Baza de date

şi

demersul metodologie

Limitele actuale, forma, structura administrativă şi suprafa1a jude1ului Bistri1a-Năsăud nu au fost
predestinate. Aceste elemente s-au conturat treptat, în urma împăr~irilor politica-administrative care au
avut loc de-a lungul secolelor. Dar, cu toate acestea, există câ1iva factori care au avut un rol polarizator în
individualizarea diferitelor forme de organizare administrativ-teritorială din această zonă de contact între
Transilvania şi Carpa1ii Orientali. Astfel, cetatea Bistri1ei şi Năsăudul au constituit de timpuriu nuclee ale vie(ii
social-economice şi culturale, valea Bistri1ei asigma legăturile dintre Transilvania şi Moldova, iar configura1ia
de amfiteatru natural a reliefului, brăzdat de văi primitoare, a favorizat dezvoltarea aşezărilor şi a prefignrat,
într-o anumită măsură, conturul şi limitele unor unită~i administrative, care s-au succedat în timp şi spa~iu.
Teritoriul actual al jude~ului se compune din localită~i care au apar~inut, în timp, altorunită1i administrative,
specifice Transilvaniei la vremea respectivă (comitate, districte, prefecturi, jude1e) şi care s-au întrepătruns în
această zonă. Prin urmare, noi am încercat doar să reconstituim cadrul istoric şi etapele politica-administrative
pe care le-a parcurs acest spa~iu, ocupat astăzi de jude~ul Bistri~a-Năsăud, în strânsă legătură cu evolup.a
politica-administrativă a regiunii transilvane şi a ~ării .
Pentm realizarea acestui studiu s-au consultat lucrări de istoric, cu caracter general (referitoare la
Transilvania), sau particular, dedicate judeiului sau unor forma~iuni politica-administrative premergătoare
jude~ului Bistri~a-Năsăud (Regimentul de grani(ă, Districtul Năsăudului), lucrări de geografie politică
(destinate regimentului grăniceresc năsăudean), articole de specialitate, lucrări cu caracter administrativ,
despre îrnpăr1irea administrativ-teritorială a 1ării în diferite perioade, documente de arhivă. diferite acte
normative (legi, decrete), privind organizarea şi reorganizarea politica-administrativă a lării, etc.
După stabilirea surselor bibliografice s-a trecut la lecturarea lor şi la extragerea pe fişe a informa1iilor
relevante pentru evolu1ia administrativă a spaliului ocupat astăzi de judelul Bistri(a-Năsăud. În continuare
s-a procedat la analizarea datelor, urmărindu-se stabilirea unor corelalii între fenomenele istorice şi politicaadministrative petrecute la nivel regional (în Transilvania), na(ional (în cadrnl1ării) şi local (în arealul ocupat de
jude~ul Bistri~a-Năsăud). Prin urmare, evenimentele politica-administrative locale au fost permanent raportate
la cele desfăşurate în regiunea transilvană şi în ~ară.

Revista Bistri(ei, XX, 2006, pp. 349-369
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În final, pe baza informa~iilor brute şi a celor ob~inute prin prelucrarea, acestora s-a încercat delimitarea
unor perioade şi etape in evolu~ia administrativ-teritorială a jude~ului Bistri~a-Năsăud, în strânsă legătură
cu contextul regional şi na!ional. Pentru stabilirea acestor perioade şi etape au fost luate în considerare
evenimentele istorice şi politice majore, care au avulloc în Transilvania şi în cadrul!ării, precum şi forma1iunile
administrati\·-teritoriale care s-au succedat de-a lungul timpului.
3. Perioada închegării primelor forme de organizare administrativ-teritorială
3. 1. Etapa veche

Urmele materiale descoperite pe teritoriul jude~ului Bistri!a-Năsăud atestă permanenta locuire a acestei
zone, din cele mai vechi timpuri 1 . Artefacte neolitice (ceramică, unelte, arme), au fost descoperite la Archiud,
Bistri1a, Dipşa, Năsăud, Şintereag, Chiochiş, Fântânele, Nuşeni, Vi!a, etc. Din epoca bronzului tracic datează
numeroase aşezări (Ciceu-Corabia, Lechin~a. Tonciu, Şopteriu, Bretea, Livezile), puncte fortificate (Coldău,
Şieu-Măgheruş), obiecte (Agrieş, Uriu, Rebrişoara, Ghinda) şi cimitire (Bistri1a, Dumbrăvi!a, Archiud), iar din
prima epoca a fierului urmele de locuire sunt prezente sub formă de aşezări (Ciceu-Corabia, Herina, Vermeş,
Teaca, Delmeni) şi fortifica!ii (Sără~el, Feleac, Ciceu-Corabia).
Din perioada geto-dacică fac parte aşezările de la Ciceu-Corabia, Ocni!a, Şopteriu, Tărpiu, Gala!ii Bistri!ei,
celă!ile şi fortifica!iile de la Sără!el, Dumitri!a, Ardan, Viile Tecii, tezaurele monetare şi podoabele din argint
descoperite la Bistri!a, Coldău, Petriş, Stupini, Tonciu, etc.
În timpul stăpânirii romane teritoriul jude!ului Bistri!a-Năsăud este deosebit de important din punct de
vedere strategic, deoarece grani!a imperiului se desfăşura pe aliniamentullocalită!ilor Căşeiu (jude!ul Cluj)Ilişua-Spermezeu-Zagra-Năsăud-Livezile-Orheiul Bistri!ei-Domneşti-Monor-Brâncoveneşti (jude!ul Mmeş).
În acest context partea de sud-vest a jude1ului făcea pa1te din provincia Dacia Porolissensis, fapt confirmat de
aşezările daca-romane înfiin!ate la Bistri!a, Şieu Odorhei, Visuia, Fântâni!a, Bungard, Ffmtânele şi Delmeni, iar
partea de nord-est, montană, apar!inea dacilor liberi.
După retragerea administra~iei romane în anul 271, continuitatea de locuire a acestei zone este atestată de
descoperiJ:ile făcute la Archiud, Bistri~a, Nuşeni, Ocni!a sau Fântânele. În secolele mmătoare populap.a autohtonă
a rezistat valurilor de popoare migratoare (goli, huni, vizigo~i, gepizi) şi a îmegistrat o semnificativă dezvoltare
materială şi spirituală, fapt confirmat de numeroasele aşezări (Bistri!a, Archiud, Ocni!a, Rebrişoara, Satu Non),
cimitire (Şirioara), sau fortificaLii (Ciceu-Corabia, AI·calia, Şirioara, Şieu-Măgheruş, Ardan, Viile Tecii, Satu Nou) 2 •
3.2. Etapa obştiilor săteşti şi a cnezatelor

O asemenea via!ă social-economică şi spirituală intensă impunea anumite forme de organizare a locuitorilor,
pentru a rezista în calea vicisitudinilor vremii şi pentru a gestiona mediul generos din această zonă. Primele
forme de organizare a comunită!ilor umane care ocupau teritoriul transilvan drenat de apele Someşului Mare
şi Bistri1ei, au fost obştiile săteşti libere (obştii teritoriale, obştii vicinale), conduse de cneji sau juzi, care prin
contopire au format cnezate şi voievodate:J.
La nivelul Transilvaniei primele forma!iuni politice cu caracter feudal sunt pomenite de documente
istorice începând cu secolul al IX-lea. Astfel, Anonymus, notarul regelui Bela al III-lea, men~ionează existen~a
a trei ducate sau voievodale, situate în Crişana, Banat şi în Transilvania propriu zisă, iar I.S.Puşcariu (1864 4 )
consideră că "la intrarea maghyarilor în Panonia şi Ardeal, !ările de dincoace de Tisa erau ocupate de români,
care formau mai multe state mici, precum a Crişului (sub Menumorut), a Timişulni (sub Glad), a Someşului
(sub Gelu), a Făgăraşului (sub Negrescu), a Severinului (sub Basarab)".
Este foarte probabil că o pmte a jude1ului Bistri!a-Năsăud era inclusă, la vremea respectivă, în voievodatnl
lui Gelu, care ocupa valea Someşului. Obştiile săteşti, cnezatele şi voievodatele româneşti vor fi consemnate în
documente până târziu, în secolele XVII-XVIII, în pofida evenimentelor istorice care vor avea loc în perioada
următoare.

lslorin 1/omuniui. Tmnsilvnnia, voi.I, Ed. C:eorge Bariţiu, Cluj-Napoca, HHHl: p<!nlru Lnriloriul aclualului judnţ BislritaNăsăud vezi şi sinlnza dalorală lui George! r-.tarinescu, Curr.dări arhuolu2ir.u în jurluţu! JJislriţa-Nă.~ăurl, voi. 1-ll, 2003.
2
Hislriţa-Năsăurl. Monografie, Coh!qia Judnţele H1Lriei. Ed. Sporl-Turism. Jlucuwşli. 1!!7!1.
" V. Şulrupa, JJi.c;lrir:tul Grăniceresc Năsăuduan, Ed. Dacia. Cluj-Napoca, 1!J7:i.
4 1. S. Puşcariu, JJisurluţiune duspru ÎmJJărţima politică a Ardealului, Sibiu, 1Bli4.
1
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4. Perioada premergătoare formării statului unitar român
4.1. Etapa comitatelor primare

Începutul mileniul II este deosebit de tumultuos din punct de vedere geopolitic pentru popoarele Emopei. Pe
parcursul mai multor etape, desfăşmate intre secolele X-XII, teritoriul Transilvaniei este cucerit de către unguri.
Pentru a-şi consolida stăpânirea asupra teritoriilor cucerite, statul maghiar va proceda la colonizama
Transilvaniei cu secui, saşi, cavaleri teutoni şi popula~ie maghiară adusă din Panonia. Prin urmare, în acest
spa~iu vor coexista, din acest moment, mai multe etnii, fapt care se va răsfrânge multă vreme asupra formelor
de împănire administrativ-teritorială. Cele trei naliuni privilegiate, maghiari, saşi şi secui, vor cunoaşte o
organizare politica-administrativă specifică regatului Ungariei, în comitate, scaune şi districte, iar popula~ia
românească, băştinaşă, îşi va păstra până în veacurile XVII-XVIII, la nivel local, formele specifice de organizare,
în obştii săteşti şi cnezate.
V. Şob·opa (1975)" menlionează pe teritoriul actual al judeiului Bisb·ila-Năsăud obştea sătească a românilor din
Budacul Român (1371), obştea sătească a cneazului Ioan, cu românii săi din Rebrişoara (sec. XV), apoi pomeneşte
pe cnejii Buzaş din Mocod, Costea din Zagra, Toma din Salva, Luca din Feldru, Petru din Telciu, Mareş din Rebra,
Ilie din Maieru şi pe voievozii Toma din Sângeorz, Pascu din Rebra şi Codrea din Maieru (1503-1522).
La începutul secolului al XIV-lea aceste cnezate sau voievodatele locale se contopesc în districte româneşti,
care gravitau în jurul cetălilor regale de margine. În Transilvania sunt menlionate 51 de astfel de districte,
printre care amintim: districtul Halegului, Almajului, Caransebeşului, Rodnei, etc.
Din secolul al XII-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, Transilvania dobândeşte statul de voievodal,
care va cunoaşte o organizare politica-administrativă bazală pe criterii etnice. Astfel, la nivel regional, se disting
comitatele, scaunele secuieşti, scaunele şi districtele săseşti, ca forme oficiale de organizare, iar la nivel local
vor persista cnezatele sau voievodatele româneşti mici (fig.1). Pentru spaliul ocupat astăzi de judeiul BistrilaNăsăud relevantă este, în acest moment organizarea sub formă de comitate.
o

.zo

4o k.....

l'ig.l. Organizarea politica-administrativă a Transilvaniei în evul mediu (după 1. Sigmirean şi A. Onofreiu, 2001 1;,
cu modificări şi interpretări)
1.Comitatul Solnoc 2.Comitaul Dăbâca 3.Comitatul Cluj 4.Comitatul Turda 5.Comitatul1ărnava 6.Comitatul
Alba 7.Comitatul Hunedoara 8.Scaune şi districte săseşti 9.Scaune şi districte secuieşti

Op.cit.
" I. Sigmirr.an, A Onofrr.iu, Istoria judeţului Hislriţa-l\'ăsăud in documunl!~ şi luxtu, Ed. Răsunetul, Bislri!a, 2001
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Acest model, impus de administralia ungară. era de tip descentralizat, iar din aparatul de conducere
făceau parte un comite suprem, doi judecători suprcmi dintre nobili. vicecon~i, asesori şi judecători ai nobililor
(l.S.Puşcarin, 1864 7 , \'. Mern~iu, 1929 11 ).
La început an existat şapte comita te primare, apărute în jurul unor cetă~i (Dăbâca, Solnoc, Cluj, Alba Iulia,
etc.), care reprezentau, de fapt, domenii ale nobililor maghiari. Aceste comitate erau: Solnoc, Dăbâca, Cluj,
Turda, Târnava, Alba şi Hunedoaran.
Pe teritoriul actual al jude~ului Bistrita-Năsăud se întrepătrnndeau comitatele Solnocul Interior (care
includea cercurile Beclean, Unguraş, Reteag, Piatra). Dăbâca (Ungnraş, Chiraleş, Năsăud, Bistri~a, Bărgău)
şi Tnrda (Şieu~. Monor, Gledin, Teaca, 1v1ilaş, Urmeniş, Şopteriu, Silivaş), iar localitălile din juml Bistritei
făceau parte din districtul săsesc al Bistrilei, care apartinea, din punct de vedere cultural şi judecătoresc,
de Universitatea Săsească, cu sediul la Sibiu (Aldorf, Iad, Ghinda, Sigmir, Slătini~a, Dumitri~a. Jelna, Pietriş,
Budacu Săsesc, Simioneşti, Dumitra, Cepari, Sângeorzul Săsesc, Lechinta, Albeştii Bistri!ei, Crainimăt).
Aceste şapte comitate primare vor suferi de-a lungul timpului numeroase reajustări spalial-funqionale,
din mai multe cauze, cum ar fi nevoia autoritălilor de a controla mai bine teritoriul Transilvaniei, satisfacerea
cerintelor popula!iei, adaptarea la conditiile topografice, etc. Unele se vor desfiin!a definitiv, altele se vor
desfiinla pentru o anumită perioada şi se vor reînfiin~a. iar altele vor fi fragmentate în comitate noi.
În anul 1526 Ungaria este cucerită de turci, iar teritoriul acesteia se va scinda în două părli: partea
de nord-vest va rămâne sub stăpânirea lui Ferdinand de Habsburg, iar partea de sud-est, Transilvania, va
rămâne sub stăpânirea lui Ioan Zapolya, ca voievodal acesteia. În anul 1541 armatele turceşti ocupă Buda
şi transformă Ungaria în paşalîc până în anul 1691. Partea de vest a Ungariei, siluată dincolo de Dunăre, va
rămâne sub stăpânire habsburgică, iar Transilvania se va constitui ca Principat Autonom sub suzeranitate
turcească.

În noul context politica-istoric Principatul Autonom al Transilvaniei va cuprinde cele 7 comitate
preexistente, scaunele săseşti şi secuieşti, districtele săseşti ale Braşovului, Făgăraşului şi Bistrilei, precum
şi comitatele apusene din Partitlffi (Maramureş, Sătmar, Crasna, Solnocnl Mijlociu, Solnocul Exterior, Bihor,
Zarand, Arad), Banatul şi unele comitate din Ungaria superioară.
Alungarea turcilor de sub zidmile Vienei, la 1683 şi eliberarea ulterioară a cetălii Buda, sunt evenimente
urmate de instalarea autoritălilor imperiale austriece în Ungaria şi Transilvania. La 1688 este acceptată
snzeranitatea austriacă, iar în anul 1691 se emite Diploma Leopoldină, care va reglementa raporturile dintre
Curtea de la Viena şi Transilvania.

4.2. Etapa administraţiei iosefine
Vechile forme de organizare administrativă se păstrează în continuare, dar nu pentru mult timp. Astfel,
primul moment în evolnlia comitatelor are loc la 1784, sub împăratul Iosif al II-lea, când, datorită anumitor
neajunsuri în administrarea teritoriului transilvan (suprafata prea mare a unitătilor administrative, existenta
multor enclave şi a teritoriilor eterogene din punct de vedere lingvistic, economic şi cultural, etc.), cele şapte
comitate ini~iale sunt divizate în 11 comitate noi (împărlirea iosefină). după cum urmează: 1) Solnocul InteriorDăbâca Superioară; 2) Solnocul de Mijloc-Crasna-Chioar; 3)Cluj-Turda Superioară-Dăbâca Inferioară (care
includea şi districtul Bistrilei); 4) Clujul Superior-Tnrda Inferioară-Arieş; 5) Sibiu; 6) Făgăraş; 7) Trei Scaune;
8) Odorhei; 9) Târnava Mare; 10) Alba Inferioară; şi 11) Hunedoara (V. MernVu, 1929 10 ; I.S. Puşcariu, 1864).
Aceste comitate erau organizate în 2-3 cercuri şi 8-10 plase, fapt care înlesneşte relatiile dintre autorilăii şi

np. cit.
V. Meruţiu, Juduţde din Ardual şi din Mammuruş până în Banul. h\ro/uţialurilorială, Lucrările Inslilulului rle c;eografie
alllniv. din Cluj, voi. V, 1!12(].
" Konrad Gundisch doscrio forma comilalelor ca asemănătoare cu .,un covor cf1rpil cu petece lunguie(e care se întind
dinspre nord-vesl spe sud-esl''. enumurflnd opl comilale care formau .,pămfmlulnohilinr··. şi anume: Solnocul Interior,
Dăbiica, Cluj, Turda, Alba du Jos, Alba de Sus, Tiirnava şi llmwdoara ( Konrad Gundisch,Autonomie de slări şi m~ionn/itute
în Ardunlul mudiuval, în .,Transilvania şi s<~şii ardeleni in istoriografie··, Sibiu. 2001, p. 34).l'enlru m:easlă perioadă a se
vedea şi Istorin 'Irnmilwmiui, voi. I (până lr1 1541}, Inslilulul Cullural Romfm, C:luj-Napoca, 2003.
10 (} fl· r.it.
R
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comnnită1ile umane subordonate, dar pentru consolidarea administra1iei publice la 1786 cele 11 comitate vor

fi grupate în 3 districte mari, conduse de 3 comisari împărăteşti, sitnalie men1inută pentru pu1in timp, deoarece
în anul1790 se revine la organizarea anterioară, din 1784. Localită1ile de pe teritoriul actualului jude1 Bistri(aNăsăud eran cuprinse în comita tele Solnocul Interior-Dăbâca Superioară şi Cluj-Turcia Superioară-Dăbâca
Inferioară, precum şi în cadrul Regiment ului de grani1ă năsăudean.
4.3. Elapa rcgimentului grăniceresc năsăudcan 11
Această etapă se suprapune cronologic pe cea a comitatelor, dar întrucât se referă la evolu1ia administrativ-

teritorială a judeiului Bistri1a-Năsăud am departajat-o, din punct de vedere metodologie, ca etapă distinctă.

Pentru o mai bună apărare a Imperiului habsburgic către nord-est, la hotarul cu Bucovina şi Moldova, în
anul 1762 se înfiin1ează Regimentul cezaro-crăiesc grăniceresc de infanterie nr. 17, II român de graniţă,
cu sediul la Năsăud. Această nouă formaliune administrativ-teritorială, cu caracter militar, urma să asigure
stabilitatea imperiului, să detcnsioneze situa1ia politică şi social-economică din Transilvania, în general, şi din
Valea Rodnei, în special, să asigure paza frontierei estice a imperiului.
În contextul politica-administrativ de la vremea respectivă, conturarea regimentului grăniceresc năsăudean
presupunea militarizarea localită1ilor din această regiune, prin desprinderea lor din comitatele preexistente
(Solnocul Interior, Dăbâca, Cojocna, Turda) şi din districtul Bistri1a. Acest proces s-a desfăşurat în mai multe
etape, după cum urmează: între 1762-1763 au fost militarizate 27 de comune de pe valea Someşului (Şan1,
Rodna, Maieru, Sângeorz, Ilva Mică, Sâniosif, Măgura Ilvei, llva Mare, Leşu, Feldru, Nepos, Rebrişoara, Rebr·a,
Parva, Năsănd, Salva, Hordou, Telciu, Romuli, Bichigiu, Mititei, Runcu Salvei, Mocod, Zagra, Poienile Zagrei,
Snplai, Găureni) şi două comune din valea Şieului (Nuşfalău şi Sântioana), iar în anul 1783 sunt incluse
comunele Gledin, Monor, Şieu1, Ragla şi Budacul de Sus, din Valea Şieului, comunele Morăreni şi Ruşii Mun1i,
din valea Mureşului şi localită1ile din Valea Bârgăului (Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului,
Snsenii Bârgănlni, Prundn Bârgăului, Bistri1a Bârgăului, Tiha Bârgăului şi Mureşenii Bârgăului), astfel încât, la
final, vor exista 44 de comune militarizate (fig.2).
Din punct de vedere militar şi administrativ aceste comune erau repartizate pe 12 companii, pe care le
mcn1ionăm în continuare:
compania I-a: Monor, Ruşii Mun1L Gledin, Morăreni;
compania a II-a: Budacu Român, Nuşfalău (Mărişelu), Şieu1, Ragla, Sântioana;
compania a II-a: Tiha Bârgăului, Prundu Bârgăului, Mureşenii Bârgăului, Bistri1a Bârgăului;
compania a IV-a: Josenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Rusu Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului;
compania a V-a: Rodna Veche, Maieru, Ilva Mare, Rodna Nouă (Şan1):
compania a VI-a: Sângeorz, Sâniosif (Poiana Il vei), Măgura Ilvei;
compania a VII-a: Feldru, Ilva Mică, Leşu;
compania a VIII-a: Rebrişoara, Rebra, Nepos, Parva;
compania a IX-a: Năsăud, Salva;
compania a X-a: Telciu, Hordou (Coşbuc), Bichigiu, Romuli;
compania a XI-a: Zagra, Poienile Zăgrii, Găureni, Suplai;
compania a XII-a: Mocod, Runcu Salvei, MititeP 2 •

11

12

În continuare vom urmări zona .,grani(ei militare"', restul tc!riloriului- reprezentat de leriloriullocuil de saşi- urmfmdu-şi
cursul Iln!sc, în cadrul "llniversită\ii săseşti"; pentru ddalii vezi Giinther Il. 1imlsch, J,ugifumrea slalulară şi jurisdicţia
r:a nlrihuţii fundamc:nlale riie l!nivc:rsilăjii Săseşti, în "Transilvania şi s<Jşii ardeleni. .. ", p. 54-!l4. Pentru rolul ace~t!!i
populatii în istoria Transilvaniei, vezi şi istoriografia problemei la Andreas Miickol, I.'iloriogmfic şi conştiinţă islorir.·ă lu
.'iaşjj arddeni, în Ibidem, p. 9-24.
A. Onorreiu. 1. Bolovan, Contrihuţii dor:umc:nlure wivinrl i~·torio regimunlului .~rănir:urusr: nă.'iăurlc:on, Ed. Enciclopedică,
Bucureşli,

200G, p. 37-3!1.
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Fig.2. Regimentul de granită năsăudean (după M. Mureşianu,

zoooD, cu modificări)

Regimentul de grani~ă năsăudean a reprezentat, la vremea respectivă, un sistem politica-administrativ,
social-economic, militar şi cultural deosebit de important, cu multiple implica~ii în viala materială, dar şi
spirituală a comunitălilor umane cuprinse în limitele acestuia, implica~ii care vor avea consecinle importante
asupra evoluliei fenomenelor social-economice, din această regiune, până în zilele noastre (V. Şotropa, 1975 14 ,
1. Pop, 1999J:i' M. Mureşianu, 2000 11 ', 1. Sigmirean şi A. Onofreiu, 2001 1 i, L.Ureche, 2001 111 , A. Onofreiu şi 1.
Bolova.n, 2006 19 ). Individualizarea acestuia a fost condilionată de factori politica-istorici (necesitatea apărării
imperiului habsburgic), dar şi de factori naturali, întrucât coroana montană Ţibleş-Rodna-Suhard-Bârgău
Călimani constituia o granilă naturală spre răsărit, iar văile din vestul acesteia (Someş, Bârgău, Bistrila, Budac,
Şicu) adăposteau numeroase aşezări.
Pe fondul prefacerilor de ordin istoric ce se resimt în toată Europa. după revolulia de la 1848-1849, prin
Patenta Imperială din 22 ianuarie 1851, Regimentul al II lea românesc de granilă năsăudean- la fel ca şi
Regimentul 1grăniceresc de la Orlat- este desfiinlat.

M. Mun!şianu. /Ji.~lrictul wănir:uru.~r: năsăudmw. Siur/iu de guogrufiu i.~·loric:ă, Ed. Presa lluivt!rsilară C:lujeană, C:lujNapoca, 2000
1·1 (} [J. r:il.
'" 1. Pop. I.~loriul/ugimunlului ul II-leul/om{wesr: riu C:mnitci rlc fu .'\'cisciur/ {1 ÎU2-1/I:i1). Ed. Ardt!alul, C:luj-Napor.a, l!El!l
11
' M. Mureşianu, JJislrir:lul Grcinir:ure.w: IVăsciurluun (1 ÎU2-1/I!i 1). Studiu rfe geo.~mfie islorir:ci, Ed. !'resa Universitarii
Clujeană, Cluj-Napoca, 2000
17 O]J. r:il.
111
1.. llrm:he, Nmrlurile grănir:uruşli ncisăurlune {111ii1-1!11ll), Ed. !'resa llniversilară C:lujt!<lllă, Cluj-Napoca. 2001
'" /\.. Onol'reiu, 1. Bolovan, Contrihu{ii rlor:umcnlrlre fJTil'inrf isloriu n·gimcntului grănir:erosr: născiurluun, Ed. Enciclopt!dică.
Bucureşti, 200li
1:1
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4.4. Etapa administraţiei neoabsolutistc
Frământările pentru o cât mai bună administrare a Transilvaniei ating apogeul în secolul al XIX-lea,
când vor fi elaborate numeroase proiecte de împăr~ire administrativă, multe dintre ele puse în practică.
Aceste preocupări se intensifică după evenimentele de la 1848-1849, care au produs schimbări importante
în mentalitatea locuitorilor din Ardeal în legătmă cu modul de exercitare a puterii de către oficialită1i. De
asemenea, abolirea iobăgiei şi promo\'area egalită1ii între oameni în fa1a legii, sunt factori care impun o nouă
orientare în domeniul organizării administrativ-teritorinle.
În anul 1849 activitatea guvernului şi a autonomiilor locale se va suspenda, inr Transilvania devine în
timpul absolutismului austriac o 1ară de coronnă a dinastiei habsburgice. În anul 1849 se propune împăJ·1irea
provizorie a teritoriului transilvan în 6 districte civile şi militare (Sibiu, Alba, Cluj, Reteag- din care făceau
parte şi cercmile Beclean, Giurgeşti şi Năsăud- Odorhei şi Făgăraşj2°, urmând ca la 1851 să aibă loc împăJ·~irea
definitivă sub forma de 5 ţinuturi cu 36 căpitanate, după cum urmează: linutul Sibiului cu 6 căpitanate (dintre
care unul era Bistri~a), 1inutul Alba Iulia cu 10 căpitanate, Fnutul Clujului cu 6 căpitanate, ţinutul Reteagului
cu 7 căpitanale (Reteag, Năsăud, Ginrgeşti, Dej, Şomcuta, Sf. Petru şi Gherla) şi ~inutul Odorheiului cu 7

căpitanate 21 .

Aceasta situa1ie durează doar până anul următor, când are loc o altă împăr1ire provizorie în 5 districte, 28
de cercuri şi 109 subcercuri, după care, în anul 1854, se face o împăJ·~ire definitivă în 10 prefecturi, alcătuite
din mai multe preturi: prefectura Bistri1ei (cu preturile Giurgeşti, Beclean, Lechin1a, Teaca, Reghin, Şieu,
Bistri1a, Pmndu Bârgăului, Năsăud şi Rodna), Dejului, Clujului, Salajului, Albei, Sibiului, Orăştiei, Oşorheiului
(Mureş), Odorheiului şi Braşovului (V. Mern1iu, 1929 22 ).

4.5. Etapa Districtului Năsăudean
În anii 1860-1861 se pune iar problema reorganizăJ·ii Transilvaniei, fapt care determină revenirea la vechile
comilate. Alături de acestea, se înfiin1ează Districtului Năsăudului, pe teritoriul fostului Regiment grăniceresc
năsăudean, şi Districtul FăgăJ·aştllui, după care la 1862 este elaborat un alt proiect de reîmpăJ·1ire a 1ării. Acest
lucru invoca neajunsurile pe care le aveau formele de organizare anterioare, deoarece se bazau pe cele trei
teritorii nalionale (ocupate de maghiari. secui şi saşi), iar unită1ile administrative aveau întindere prea mare,
nu erau practice pentru dezvoltarea nalională şi nu respectau criteriul topografic şi etnografic.
Prin urmare, în anul1863 se propune împăJ·1irea Ardealului în 10 sau 15 comitate (între care se regăsea şi
comitatul Bistri1a), iar la 1864 se avansează două proiecte de lege cu 9, respectiv 12 municipii (dintre care făcea
parte şi municipiul Năsăud, iar popula1ia săsească din Bistri1a se alipea la municipiul Sibiului). Aceste proiecte
nu s-au pus în practică niciodată 2 :1 •
Bine integrat pe plan istoric şi administrativ Districtul românesc al Năsăudului se învecina la nord cu
Comitatul Maramureş, la est cu Bucovina şi Moldova, la sud-est cu Comitatul Turda, la sud-vest cu Districtul
Săsesc al Bistrilei, Comitatul Cojocnei şi Comitatul Dăbăca, iar la vest intra în contact cu Comitatul Solnocul
Interior (I. Bâca, A. Onofreiu, 2004 24 ).
Revolu1ia de la 1848-1849 din Ţările Române a zdruncinat puternic edificiul Imperiului Habsburgic şi
a avut urmări deosebite asupra conştiinlei na1ionale a popula1iei româneşti din Transilvania (V. Şotropa,
I'uhlimrca nr. !il (;uvernatorului civil şi militar din 21 .~eplem/Jrie 1849 r.u pril'iru la provizuria împc'ir!ire a Transilvaniei
în şase di.~trir:le militnre, în "Culegerea de prea înalle paltmle împărăteşti ptmlru Transilvania de la l!l iulie 1fl4!l p;înă la
srfirşilullui ldmwrie lB!'i!l"', p. 3!'i-52.
"' "Hlilia legilor provinciale şi a Guberniului pentru Ţara de Coroană Transilvania", cursul mmlui 1B!'i1, mănunchiul XII,
p. :i24-327.
2
• op. r:it; vezi Ordinnţiunea nr. 1:w din 4 iunie 1ll!i4 11 minişlrilor de inlerno, jusliţir! şi finanţe despre orgnniwren polilir:c'i şi
juder:ătoremr.ă n Mr;relui Principat Ardealul, în "Bulelinul (;uberniului Provincial pt!nlru Marele Principal Transilvania",
cursul anului 1B!'i4, 1 sm:ţiune, mănunchiul VI, p. 2!'i4-2G2 .
.,': Pl!nlru proiecle)e din această periundă, îndeosebi în Dit!la de la Sibiu, vezi IJiuuriu ·"ieno,~ruflc ulu dielci lr(lnsilvune
r.onr:heimate la Sihiu Jll'O 1 Iuliu 186.1 prin rcsr.ript pren înallu, Sibiu. 1Bfi3, passim. Hmlru acţiunea politică de
reconstrucţie n Transilvaniei în această perioadă, vezi cu deosebire Simion Retegan, 1/er.onslrur.ţia pulilir:ă a "lransill'fmioi
în anii 1lW1-1lJU3, Presa llniversilară Clujeană, 2004.
2
~ !. Bflc:a, A. Onofndu, !Ji.~trir.tul Născ'iudului. A~por.le de geo.~mfie istorică. Studii şi cerct!lări de Ceologie-Ceografit!, !l,
Complexul Muzeal Bislriţa-Năsăud, 2005, p. 1:i7-14:J.
20

355

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

1975~". A. Onofreiu, 2004~(j). În aceste condi~ii zona fostului regiment năsăudean de grani~ă avea nevoie de
o nouă geografie administrativă, impusă de tendin~ele din perioada neoabsolntistă care erau concentrate în
direqia alipirii teritoriului, fie la zonele locuite de popula~ia săsească (Districtul săsesc al Bistri~ei), fie la
comitatele vecine (Solnocul Interior. Cojocna, Dăbâca şi Turda), aflate sub conducerea antorită~ilor maghiare.
În acest context era necesară o nouă mentalitate socială şi politică pentru a găsi cea mai potrivită modalitate de
organizare, care să păstreze, în întregime, trăsăturile specifice ale popula~iei din fostul stat militar (A. Onofrein,
2003a 27 , 2003b~ 11 ).
În perioada următoare intelectualii năsăudeni şi-an conjugat eforturile pentru organizarea fostului
regiment de grani~ă într-o nouă entitate politică, administrativă şi economica-socială "care să mz mai fie

la alte comitate şi districte, ci să formeze o regiune unică, nedivizată"2 !J. Astfel, în
conte>..izzlreorganizării TransilFaniei prin restabilirea gzwenmlzzi şi a vechilorfomze de organizare administrativteritoriala, respectil' scaunele seczzieşti şi săseşti, cetălile libere regeşti şi oppidele privilegiate, anterioare anului
1848, Cwtea de la Fiena se declară de acord ca regimentul de granită de la Năsăud să se organizeze întrun district de sine stătător, cu jzzrisdictie proprie. Drept zzmzare, după 1O ani de frământări pentru păstrarea
identitătii nationale, prin Înalla Hotărrîre Majcslatică din 24 martie 1861 se înfiin~ează Districtul Năsăud,
despărfită şi încorporată

cu reşedin~a la Năsăud:JO.
Conform legii XLIU1870 privind reorganizarea administrativă, cele 44 de comune grănicereşti, plus încă
două comune din Bucovina (Cârlibaba şi Coşna), an fost grupate în şase cercuri (A Onofreiu, 2003:n, 2004 32 ),
conduse de câte un jude cercual, în componen~a cărora intrau mai multe comune, după cum 'urmează:
- cercul Năsăud, cu comunele Năsăud, Salva, Rebrişoara, Rebra, Parva, Telcin, Hordon (Coşbuc), Bichigin
şi Romuli;
- cercul Sângeorgiu (Sângeorz-Băi). cu comunele Sângeorgiu, Ilva Mică, Leşu, Feldru, Nepos şi Sâniosif
(Poiana Ilvei);
- cercul Rodna, cu comunele Rodna, Şan~, Maieru, Măgura Il vei, Ilva Mare, Cârlibaba şi Coşna;
- cercul Borgo-Prund (Prundu Bârgăului), cu comunele Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii
Bârgănlui, Susenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Bistrita Bârgăulni,Tiha Bârgăului şi Mureşenii
Bârgăului;

- cercul Zagra, cu comunele Zagra, Mocod, Mititei, Poienile Zăgrii, Plai (Suplai), Gănreni şi Runcu Salvei;
- cercul Monorului, cu comunele Monor, Gledin, Şien~. Nuşfalău (Mărişeln), Sântioana, Morăreni, Ruşii
Mun~i, Ragla şi Budacu Românesc (Budacu de Sus).
Toate cele şase cercuri şi cele 46 de comune componente an format "Municipiul" Năsăudului, consfiinlit
în şedin~a din 15 decembrie 1871. Stabilirea cercurilor s-a bazat pe criterii istorice, legate de organizarea
fostului regiment de grani~ă (V. Şotropa, 1975:1\ M. Mmeşiann, 2000:14 ) şi pe criterii geografice, impuse de
confignra~ia reliefului, fiecare cerc snprapunându-se pe o axă morfohidrografică, de-a lungul căreia se aliniază
comunele componente.
Pentru a uşura şi eficientiza administra~ia, în 1872 are loc reorganizarea Districtului sau Municipiului
Năsănd în 7 comune mari şi 39 de comune mici, grupate în 12 cercuri notariale şi 6 cercuri administrative. Acest
~'·
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op. r:il.
A.Onofreiu, Organizarea admini.~lmliv-lcrilorială r1 JJislridu/ui Năsăudcan, Complexul Muzcal llistrita-Năsăud,
Lucrările Colocviului national "Centru şi periferie"' (23-25 aprilie, 2004), Ed. Accent. Cluj-Napocn, 2004, p. 24!1-270.
A. Onofreiu, 'Ioponimia şi relaţii guogmfir:o în JJislrir:lul Năsăurlului, Revista llistri1ei, 17, Complexul Muzeal BistritaNăsăucl, 2003, p. 331-355.
A Onofreiu, Considomţii prilrind islorir:ul foslului di.<;trir:l al Năsăudului {1l/U1-187Ci}, Anuarul Arhivelor Mureşene, Il,
Tflrgu Mllf(!Ş, 2003, p. 165-174.
Directia judeteană llistriţa-Năsănd a Arhivelor Naţionale, fond j.'J'carialul Hodnei, dosar. 157/lHGl, f. !12;
lbxlnl în !Jislriclul Nă.c;ăud {1861-187Ci}. Conlrihuţii documentam, (autori Simion Lnpşan şi Adrian Onofrciu). Ed.
Fundatiei .,George Coşbuc", Năsăud, 2003, p. 1111. Lupta pentru infiintarea noii forme administrative pe larg, în Nestor
Şimon, Va.c;i/u Naşcu. Vinfn şi Juptc:lu lui, Năsăud, l!lll.
op. cit.
fl· r:il.
Ofl. r:il.
op. cil.
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demers a avut ca scop o mai bună solu~ionare a problemelor "pril'ind administmţia, înFăţământul, cultura, starea
îndeplinirea obligaliilor financiare, starea căilor de comlwicaţie, cultiFarea pământului, exploatarea
raţională a păşllnilor şi pădllrilor" (F. Porcius, 1928 35 ). Prin urmare, situa~ia administrativă se prezenta astfel:
- cercul Năsăud- comună mare Năsăud, comune mici Salva, Hordou, Bichigiu, Telciu şi Romuli care au
format un prim cerc notarial, Rebra, Rebrişoara şi Parva care au constituit un al doilea cerc notarial;
cercul Sângeorgiu- comune mari Sângeorgin şi Feldru, comune mici Ilva Mică, Leşu, Poiana Ilvei şi
Nepos care au format un cerc notarial;
cercul Rodna -comune mari Rodna şi Maieru, comune mici Şan~ şi Cârlibaba care au format un prim
cerc notarial şi Ilva Mare, Coşna şi Măgura Ilvei care au constituit un al doilea cerc notarial;
cercul Prundu Bârgăului- comună mare Bistri1a Bârgănlui, comune mici Tiha Bârgăului şi Mureşenii
Bârgăului care au format un prim cerc notarial, Rusu Bârgăului şi Josenii Bârgăului care au constituit
un al doilea cerc notarial, Prnndu Bârgăului şi Susenii Bârgăului care s-au grupat într-un al treilea cerc
notarial;
cercul Zagra- comune mici Mocod, Mititei, Runcu Salvei care au format un prim cerc notarial şi Zagra,
Poienile Zăgrii, Plai şi Găureni care au constituit un al doilea cerc notarial;
cercul Monor- comună mare Monor, comune mici Budacu de Sus, Ragla, Şieu~. Mărişelu şi Sântioana
grupate într-un prim cerc notarial şi Gledin, Ruşii Mun~i. Morăreni care au format un al doilea cerc
notariaPn.
sanitară,

În această formă, Districtul Năsăudului se men~ine până în anul18 76, când, pe fondul prefacerilor politicaadministrative din cadrul imperiului habsburgic, este desfiin~at.
5. Perioada adminislra!iei moderne

5.1. Etapa Comitalului Bislriţa-Năsăud

Prin înfrângerea Austriei de către Prusia, în anul1867, se instalează dualismul austro-ungar, fapt care va a\'ea
consecin1e impmtante pe plan politica-administrativ. Introducerea principiilor moderne de administrare, precum
şi tendin~a autorităvlor maghiare de a disloca populavile compacte de alte naFonalită~i, determină desfiinlarea
autonomiei Transilvaniei. În acest context, se introduce centralismul de la Budapesta, pentru a avea control
deplin asupra teritoriului, iar în anul 1876 Transilvania revine la organizarea sub forma comitatelor. Astfel,
vechile comitate sunt divizate şau comasate, apărând altele noi, după cum mmează: Solnoc-Dăbâca, Turda-A.rieş,
Turda-Mmeş, Bistri~a-Năsăud, Cojocna, Maramureş, Sătmar, Sălaj, Bihor, Arad, Alba de Jos, Hunedoara, Târnava
Mare, Sibiu, Cine şi Trei Scaune (V. Meru~iu, 1929:17 , 1. Sigmirean şi A Onofreiu, zoofw).
Comitatul Bislriţa-Năsăud s-a format din districtul Bistrilei, districtul Năsăudului, localităli din
comitatul Dăbâca (Cuşma, Şomfalău, Sără1el, Herina, Neteni, Gala~i, Domneşti, Şimotelnic! Buduş, Şirling,
Bârlad, Şoimuş, Şieul Mare, Al·dan, Friş, Blaşfalăul de Jos, Blaşfalăul de Sus, Caila şi Bungardul Săsesc) şi
din comitatul Solnocul Interior (Prislop, Cepari, Luşca, Nimigea Românească, Mintiu, Nimigea Ungurească şi
Tănre).

În acest moment anumite localită~i ale judeiului actual făceau parte din comitatele Cojocna (Monor, Şieu~,
Gledin, Şopteriu, Urmeniş, Milaş, Teaca) şi Solnoc-Dăbâca (Şieu-Cristur, Chintelnic, Matei, MornL Sâniacob,
Şieu-Măgheruş, Şirioara, Arcalia, Ţigău, Chiraleş).
Comitatul Bistri~a-Năsăud cuprindea 6 cercuri, cu comunele aferente, după cum urmează: Năsăud,
Rodna Veche, Prun du Bârgăului, Şi eul Mare, Beşineu (Viişoara) şi Iad (Livezile). Cercurile Sângeorzului şi
Zagra, din fostul District Năsăudean, s-au desfiin~afl!l. La 1883 Comitatul Bistri~a-Năsăud este restructurat în
4 cercuri sau oficii cercuale, iar cetatea Bistrilei a rămas de sine stătătoare (fig.3). Cele 4 cercuri stabilite în
acest moment erau Năsăud (cu comunele Năsăud, Rebrişoara, Rebra Mare, Parva, Salva, Hordou, Bichigiu,
35

:u;
'

17

FI. Porcius, Islorir:ul IJislridului IVă.>ăudurm, Arhiva Someşană. !1, Năsăud, 1~!28, p. 1-G3. lbxlul intugml, inclusiv nol!~lc
de subsol, la Liviu Păiuş, Islorir:ul IJislrictului wăniceresr. năsăurlean, Bistrita, 200G.
Districtul Nă.>ăud. Contribuţii rlor:umentare ... , p. 450-451.
op. r:il.

"" op. cit.

"" Adrian Onorreiu, 2004, p. 2Gl; A.N.-B.-N., fond Adminislmţia fondurilor grănir:uruşti năsăurlrmu, d. 3/17(i2-lfl8B, f. 70.
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Telciu , Romuli, Mocod , Mititei, Run c, Zagra, Poieni , Gămeni , Ninugea Ungmească , Ninligea Românească,
Tăme, Luşca, Prislop, Mintiu, Tradam), Rodna Veche (cu comunele Rodna Veche, Ilva Mare, Măgma, Sâniosif,
Ilva Mică , Leşu , Feldrn, Nepos, Rodna Nouă, Cârlibaba, Coşna , Maieru, Sângeorgiu) , Jad (cu comunele Tiha
Bârgăului , Mmeşenii Bârgăului , Prundu Bârgăului , Susenii Bârgăului, Josenii Bârgăuhti , Mijlocenii Bârgăului ,
Rusu Bârgăului , Bistri1a Bârgăultti , Cuşma, Ghinda, Orhei, Jelna, Dunlitri1a, Pietriş, Uifalău , Aldorf, Pintic, Iad,
Dorolea, Dumitra, Cepari, Tărpiu, Signtir, Ragla, Budacul Român, Şoimuş, Braşfalăul de Sus, Braşfalăul de Jos şi
re şedin1a la Bistri1a), Beşin e u (cu comunele Herina, S ărătel, Galaiii Bistrilei, Neteni, Btmgardul Săsesc, Ardan,
S ebeşeş ul de Sus , Seb eş ul de Jos , Friş, Gledin, Şieut, Sântioana, Bârla, Nuşfalău, Şirling, Bileag, Şomfalău,
Şieul Mare, Monor, Beşineu .
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Fig.3 Comitatul Bistri(a-Năsăud la 1883 (după Al\TBN, fond Emil Precup, dosar 168)
Crainimăt, Dipşa, Ferihaz, Jeica, Vermeş , Tonciu, Sângeorzul Săsesc , Lechin(a, Malomarca, Budacul Săsesc,
Buduş, Şimotelnic şi reşedinta la Bistri\a).
Conlitatul Bistrita-Năsăud, prin structma sa administrativă , reprezintă o etapă importantă de prefigmare a
viitoruhti judet, prin faptul că reunea comune atât din tinutul istoric al regimentului grăniceresc şi districtului
năsăudean, cât şi din districtul săsesc al Bistritei.
Această organizare adnlinistrativ-teritorială se va men1ine până în anul 1918, când se formează statul
naţional unitar român.
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6.Pcrioada administra!ici

româneşti

6.1 Etapa judc1clor
Prefacerile politice, social-economice şi culturale aduse de unirea celor trei ~ări române au impus
reconsiderarea organizării României din punct de vedere administrativ. Prin urmare, conform Decretului IV
al Consiliului Dirigent înfiin\at la 1918, pentru conducerea Transilvaniei, vechea formă administrativă din
Transilvania, comitatul, este înlocuită cu ceea care exista deja la exteriorul Carpa~ilor, după modelul francez,
şi anume jude!ul, iar cercul este înlocuit cu plasa. Prin urmare, vechiul comitat Bistrita-Năsăud este înlocuit
cu judeţul Bistriţa-Năsăud, care va functiona sub această denumire între anii 1919-1925. Acesta avea în
componen~ă 4 plase, după cum urmează: Iad (cu comunele Blăjenii de Jos de Jos, Dumitri~a. Susenii Bârgăului,
Josenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Bistri1a Bârgăului). Năsăud (Romuli, Telciu, Hordou, Zagra, Salva,
Nimigea, Năsăud, Rebrişoara, Rebra, Parva]. Beşineu (Fiişoara), (Ardan, Herina, Şieut, Monor, Şieu, Sărata,
Mărişelu) şi Rodna Veche (Feldru, Maieru, Sângeorz-Băi, Rodna, Şan1. Ilva Mică, llva Mare, Măgura Ilvei,
Lunea Ilvei, Leşu). Oraşul Bistrita. cu magistrat, devine oraş cu consiliu (l. Sigmirean şi A. Onofreiu, 2001 40 ,
A. Onofreiu 41 ).
În anul 1920 se instituie pe lângă Ministerul de Interne "Comisiunca pentru studiul unei noi arondări
a judeţelor României" (V. Merutiu, 1929 42 ), care elaborează două proiecte de împăr!ire administrativă: pe
judete mari, ac1inne care necesita comasarea unor jude\e, şi pe jude!e mijlocii, fapt care presupunea comasarea
jude\elor mai mici, reajustarea judelelor mai mari, etc. Întrucât prima variantă a atras numeroase proteste s-a
optat pentru cea de-a doua, cu jude\e mijlocii ca întindere şi număr de locuitori.
La baza opera~iunii de reorganizare administrativă a \ării au stat câteva neajunsuri care caracterizau etapa
anterioară. cum ar fi: diferenlele de suprafală dintre judete, diferenlele dintre numărul de locuitori şi suprafata
unor jude\e, gradul slab de dezvoltare a căilor de comunicalie în anumite judele, forma îngustă şi lungă a
unor jude\e (Suceava, Tecuci, Cahul, Cojocna, etc.), ca şi pozilia excentrică a unor reşedinle de judel, fapt
care impunea distanle mari de parcurs. În consecin\ă, pentru o împăi·lire administrativă eficientă se impunea
luarea în considerare a unor criterii de ordin geografic (suprafată, configuralia reliefului]. economic (resurse
naturale, grad de dezvoltare) şi social-istoric (necesită1ile popula\iei, tradilii, etc.). În acest context, prin legea
pentru unificarea administrativă a României, dată în 1925, din cele 76 judete existente până la acel moment
mmau să se contureze 62 de judete mijlocii, alcătuite din plase, comune urbane şi comune rurale, schemă care
presupunea descentralizarea administrativă a \ării.
Spa\inl din partea de nord a Transilvaniei, relevant pentru studiul de fată, va fi ocupat de judetele Năsăud,
Someş, Cluj şi Mureş, între care existau anumite raporturi evolutiv-administrative.
Judeţul Năsăud s-a format din jude1ul prexistent Bistri\a-Năsăud şi cuprindea: un oraş cu consiliu (Bistrita),
4 plase şi 97 comune, după cum urmează: plasa Beşineu (Fiişoara) - sediul Bistrila (Ardan, Bârla, Viişoara,
Domneşti, Budacul de Jos, Buduş, Bnngard, Crainimăt, Dipşa, Albeştii-Bistri1ei, Lunea, Galatii Bistritei, Gledin,
Herina, Jeica, Lechin1a, Monor, Ne\eni, Mărişelu, Ruştior. Sără\el. Sângeorzul Nou, Sântioana, Sebiş, Şieu,
Şien1, Măgmele, Şoimnş, Sărata, Simioneşti, Tonciu, Vermeş), plasa Jad(Ul'ezile) - sediul Bistrita (Unirea,
Bistri!a Bârgăului, Budacul de Sus, Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos, Caila, Cepari, Cuşma, Dorolea, Dumitra,
Dumitri1a, Ghinda, Livezile, Jelna, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Mureşenii Bârgăului, Orheiul
Bistri1ei. Pietriş, Slătini\a, Prundu Bârgăului, Ragla, Rusu Bârgăului. Susenii Bârgăului, Sigmir, Tfu·piu, Tiha
Bârgăulni, Viişoara), plasa Năsă11d- sediul Năsăud (Bichigin, Găureni, Hordou, Lnşca, Mintiu, Mititei, Mocod,
Năsănd, Nimigea Ungnrească, Nimigea Românească, Parva, Poieni, Prislop, Rebra, Rebrişoara, Romuli, Runc,
Salva, Suplai, Telciu, Entradam, Zagra) şi plasa Rodna Feche- sediul Rodna Veche (Cârlibaba Nouă, Coşna,
Feldru, Ilva Mare, Ilva Mică, Leşu, Maieru, Nepos, Rodna Kouă, Rodna Veche, Sângeorzul Românesc, Măgura,
Poiana).
După reajustarea administrativă din 1926 judetul Năsăud era alcătuit din 2 comune urbane (Bistri\a reşedintă şi Năsăud) şi 110 comune rurale repartizate pe 6 plase, astfel: plasa Năsă11d - reşedin\a Năsăud

'" OfJ.

cit.

" A. Onofreiu, EFoluţi(l (ldministmlhtă r1 judeţului !Jistriţ(I-Năsăud {1918-1%8}, manuscris; vezi şi articolul aceluiaşi, cu
titlul EFoluţi(l teritori(ll-wlmini.~lmtivă (1 judeţului JJislriţ(I-Năsăud {1!1111-J.li(i{lj, în "Răsutwtul-Magazin", Bistrita. 1!HlB,
anul!, nr. 15, p. 3; nr. 17, p. 3; nr. 18, p. :i; 1!19!1, nr. 1!1, p. :i; nr. 20, p. :1; nr. 21, p. 3; nr. 22, p. 2
1
" op. cit.
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(Bichigiu, CeparL Coşbuc. Dumitra, Jidovi~a. Luşca, N'ăsăud. Pan·a, Prislop, Rebra, Rebrişoara, Romuli, Salva,
Tărpiu, Telciu), plasa Sângeorz-Băi- reşedin~a Rodna (Feldru, Ilva Mare, Ilva Mică, Leşu, Maieru, Măgura
Ilvei, Nepos, Poiana IlveL Rodna, Sângeorz BăL ŞanU. plasa Bârgău - reşedio~a Prundn Bârgăului (Aldorf,
Bislrila Bârgăului, Cuşma, Dorolea, Ghinda, Iad, Jelna, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Mureşenii
Bârgăului, Orheiul Bistri~ei, Pietriş, Pnmdu Bârgăului, Rusu Bârgăului. Satu Nou, Slătini~a, Susenii Bârgăului,
Tiha Bârgăului), plasa Mocod-reşedin1a Mocod (Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Gănreni, Mintiu, Mititei,
Mocod, Nimigea de Jos, N'imigea de Sus, Poienile ZagreL Rtmcu Salvei, Suplai, Tăure, Zagra), plasa Lechinţa
- reşedin~a Lechin!a (Albeştii Bistri!ei, A.rcalia, Bidiu, Bungard, Chinlelnic. Chiraleş. Crain.imăt, Şieu Cristur,
Corvineşti, Dipşa, Enciu, Fântânele, Gala!ii Bistri~ei, Heriua. Lechin!a, Mateiu, Moru 1. Heidendorf, Sălcu!a,
Sărata, Sără~el, Sângeorzul Nou, Sâniacob, Şieu-Sfântu, Sigmir, Şieu-Măgheruş, Şirioara, Tonciu, Ţigău,
Vermeş) şi plasa Şieu - reşedio~a Şieu (Ardan, Bârla, Budacul de Jos, Budacul de Sus, Buduş, Cucutenii pe
Şieu, Domneşti, Dumitri~a. Gledin, Jeica, Lunea, Mărişelu, Monariu, Monor, Ne~eni, Ragla, Ruştior, Sântioana,
Sebeş, Simioneşti, Şieu, Şieu1, Şoimuş) (fig.4) 43 •
Judeţul Someş, cu reşedin~a la Dej, s-a conturat din fostul jude~ Solnoc-Dăbâca (fost comitat), fără anumite
comune cedate jude!elor Sătmar, Cluj şi Năsăud (Şieu-Cristur, Chinlelnic, Matei, Moru~. Sâniacob, Uifalău,
Şieu-Măgheruş, Şirioara, Arcalia, Ţigău, Chiraleş care făceau parte din plasa Beclean). Judeţul Cluj, cu reşedin!a
la Cluj, s-a schi1at din fostele jude~e Cojocna şi Solnoc-Dăbâca. Acesta va ceda jude~ului Mureş câteva comune
care astăzi fac parte din jude~ul Bistri~a-Năsăud, respectiv Teaca, Urmeniş, Milaş, Orosfaia şi Comlod. Judeţul
Mureş, cu reşedin~a la Oşorhei, s-a format din fostul jude~ Mureş-Turda (fost cornitat) şi, aşa cum arătam mai
sus, includea la aceea dată câteva localită~i din actualul jude! Bistri1a-Năsăud 44 •
Conform Decretului regal 3924/1925 comunele Bidiu, Enciu, Fântânele şi Şieu-Sfântu, care apar~ineau
jude~ului Someş, se vor alipi de plasa Lechin~a. iar comunele Cârlibaba şi Coşna de Sus, care făceau parte din
jude!ul Năsăud, vor fi cedate jude!ului vecin Câmpuhwg.
Prin legea pentru organizarea administraţunii locale din 1929, jude~ul Năsăud va fi uşor restructurat,
cuprinzând 2 comune urbane (Bistrila - reşedinlă şi Năsăud), 4 plase (Bârgău, Năsăud, Rodna şi Şieu) şi 109
comune rnrale 45 •
În anul1934, prin Decizia Ministerului de Interne Nr. 2264, se efectuează, la cererea prefecturii, unele
modificări în organizarea administrativă a jude!ului Năsăud. Astfel, rămân cele două comune urbane, Bistri!a
şi Năsăudul, dar se revine la 6 plase, cărora li se arondează comunele rurale, după cum urmează: plasa Bârgău
(Iad, Dorolea, Cuşma, Pietriş, Satu Nou, Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Prundu
Bârgăului, Bistri~a Bârgăului, Tiha Bârgăului şi Mureşenii Bârgăului), plasa Năsăud (Dumitra, Cepari, Jidovila,
Luşca, Prislop, Mocod, Mititei, Runcu Salvei, Nimigea de Jos, Nimigea de Sus, Mintiu, Tăure, Nepos, Rebra,
Parva, Rebrişoara, Salva, Coşbuc, Bichigiu, Telciu, Romuli, Zagra, Poienile Zăgrii, Gănreni, Suplai şi Năsăud),
plasa centrală (Aldorf, Slătini~a. Jelna, Ghinda, Orheiul Bistri!ei, Budacul de Sus, Buduş, Simioneşti, Tărpiu,
Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Heidendorf, Crainimăt şi Sigmir), plasa Şieu (Dumitri~a, Budacul de
Sus, Ragla, Şieu, AI·dan, Şoimuş, Şieu~. Ruştior, Sebiş, Monor, Gledin, Mărişelu, Măgnrele, Bârla, Sântioana,
Albeştii Bistri~ei, Jeica şi Ne~eni), plasa Lechinţa (Sărata, Sără~el, Domneşti, Herina, Tonciu, GalaFi Bistri~ei,
Dipşa, Lechin~a. Sângeorzul Nou, Vermeş, Bungard, Chiraleş, Şirioara, Sâniacob, Corvineşti, Buduş, Enciu,
Matei, Moru~. Fântânele, Şieu-Măgheruş, Arcalia, Ţigău, Şieu-Sfântu, Şieu-Cristur şi Chinlelnic) şi plasa Rodna
(Feldru, Ilva Mică, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Leşu, Maieru, Rodna, Sângeorz-Băi şi Şan1) 4 (j.
Prin Decretul regal 2191 din anul 1938 este pronmlgată Legea administrativă, care propune ca unită~i
descentralizate comuna, plasa, jude~ul şi 1inutul. Astfel, jude!ele Năsăud, Someş, Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare
şi Maramureş vor forma ~inutul Someş, condus de un rezident regal, situa!ie care se va men~ine până în anul
1940 47 (fig.5). În restul!ării, prin Legea 577 din 22 septembrie 1940, s-au desfiin~at !inuturile şi reziden!ele
regale, reorganizându-se jude!ele.
1

"

11
'
1

''

Împărţirea ru/miniHtmlivă a teritoriului llomuniei, Bucurcşli. 1 02!i, p. !il.
I/Jidem, p. 5!l-5~l-jud. Mureş; p. 112-!l:i,-jud. Someş; p. Z~l<W-jud. Cluj.
[,e~ea

pontru ar~anizarea ru/ministmţioi localo, llucureşli, 1~l2!l.

'" .,Monitorul Oficial", nr. 55/10:14.
17

Legoa

cu/mini.~lmlitră

din 14 nugusl 19311, în C. IIamangiu, Codul goneml alllomunei,vol. XXVI,

1547.
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6.2. Etapa

ocupaţiei

horthysle

În anul 1940, prin Dictatul de la Viena , 11 judeie din l\TV Transilvaniei (Maramureş, Satu-Mare , Sălaj,
Bihor, Cluj, Someş , Năs ăud , Mureş, Odorhei, Trei Scaune, Cine), sunt cedate Ungariei horlyste, fapt care va
determina reluarea formelor de organizare a dministrativă anterioare anului 1918. A,stfel ju deţ ul Năsă ud se
transformă în comitatul Bistriţa-Năsăud, care in cludea oraşul Bistri1a şi 4 plase, cu comunele aferente, după
cum urmează: plasa Bisb:iJa de Sus (Monor, Lechin1a , Vermeş , Sângeorzul Nou, Bungard, Viiş oara , Crainimăt ,
Sigmir, Budeşti , Miceştii de Câmpie, Dipşa , Albe ştii Bistri1ei, Ne1eni, Galalii Bistrilei, Herina, Tonciu, Ltmca,
Şieu1 , Sebeşul de Sus, Sebe ş , Sălcula, Lumperd, Sânmiliaiul de Câmpie, Ardan, Şieu, Şoimuş , Bârla, Mărişelu ,
Sântioana, Cucutenii pe Şieu , Jeica, Donmeşti , Sărata , Sărălel , Buduş , Monariu, Simioneşti, Budacul de Jos),
plasa Bistrita de jos (cu comunele Mnreşenii Bârgăului , Tiha Bârgăului, Bistrila Bârgăului, Pnmdu Bârgăului,
Susenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, Rusu Bârgăului , Iad, Dorolea, Cuşma , Buda cu de Sus,
Ragla, Dtlll1itri1a, Orheiul Bistri1ei, Ragla , Pietriş , Satu Nou, Ghinda, TăJ.·piu, Cepari, Dtlll1itra, Aldorf, Slătini1a,
Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos , Caila), plasa Năsăud (cu comunele Parva, Rebra, Rebrişoara , Năsăud, Romuli,
Telciu, Bichigiu, Hordou, Salva, Mintiu, Mititei, Rtmcu Salvei, Mocod, Zagra , Poienile Zagrei, Găureni, Nimigea
Ungurească , Nimigea Românea scă , Tănre , Prislop, Luş ca) şi plasa Rodna (cu comunele Coşna , Cârlibaba, Şan1,
Rodna, Maieru, Sângeorz-Băi, Feldru, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Ilva Mică, Leşu) 48 •

NOUA ORGANIZARE
ADM 1NI STRATIVA

"·
ROMANIEI

LEGENDA

"

• • Jlldt\

--- - - - - ll~rJli drp.>«\

Fig.5. Organizarea administrativ-teritorială a României în anul 1938 (după C. Hamangiu, 193849 )

6.3. Etapa de tranziţie
În anul 1944 se revine la judeţul Năsăud, organizat prin Ordonanţa prefectului m.41 , din februarie 1945,
cu 2 comune urbane (BistJ.·iia şi Năsăud) , 4 plase, 110 comune rurale şi 43 de notariale, astfel: plasa Bistriţa de
Sus (cu comunele Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos, Caila, Tărpiu, Mureşenii Bârgăului, Tiha Bârgăului, Prundu

48

4

"

Magyarorszag Hcly.c;egncvlârn , l3udnpcsl, 1941, p. 15-16.
C. Hamangiu , Cadrul genernl nlllomrîniei. Legile uzuale , voi XXVI, 1938
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Bârgăului, Bistri!a, Bârgăului, Susenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgănlui, Josenii Bârgănlui, Rusu Bârgăului,
Livezile, Unirea, Slătini!a, Cuşma, Dorolea, Ghinda, Jelna, Satu Nou, Pietriş, Orheiul Bistri!ei, Ragla, Dumilri!a,
Budacu de Sus), plasa Bistriia de Jos (cu comunele Monor, Gledin, Lechin!a. Vermeş, Sângcorzul Nou,
Bnngard, Sălcu!a, Fântânele, Viişoara, Sărata, Sără!el, Sigmir, Gala!ii Bistri!ei, Herina, Albeştii Bistri!ei, Dipşa,
Tonciu, Şieu1, Sebiş, Ruştior, Lunea, Şien, Ardan, Şoimuş, Mărişel, Măgurele, Ne!eni, Jeica, Domneşti, Bârla,
Sântioana. Şieu-Măgheruş, Arcalia, Crainimăt, Şieu-Cristur, Chintelnic, Şieu-Sfânlu, Budacu de Jos, Buduş,
Monariu, Simioneşti, Corvineşli, Bidiu, Enciu, Matei, Moru!, Chiraleş, Ţigău, Şirioara, Sâniacob, Sânmihaiul
de Câmpie, Zoreni, Budeşti, Miceşti de Câmpie), plasa Năsăud (cu comunele Parva, Rebra, Rebrişoara, Năsăud,
Salva, Hordou, Telcin, Bichigiu, Romuli, Mocod, Mititei, Runcu Salvei, Zagra, Suplai, Găureni, Poienile Zagrei,
Dumitra, Cepari, Prislop, Nimigea de Jos, Nimigea de Sus, Mintin, Tăure) şi plasa Rodna (cu comunele Şan!,
Rodna, Maiern, Sângeorz-Băi, Feldru, Nepos, Ilva Mică, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare, Leşu) 50 •
După cum se poate observa, în acest moment se reanexează la plasa Bishi!a de Jos comunele Şieu-Cristm,
Şieu-Măgheruş, Chiraleş, Fântânele, Matei, Morn!, Corvineşli, Bidiu şi Enciu, care au apar!inut jude!ului Năsăud
până în1940, iar între 1940-1944 au fost anexate la comilalele Solnoc-Dăbâca, Solnocul Interior şi Cluj. 51
În anul 1947, comunele nu·ale Unirea şi Viişoara sunt declarate comune urbane, apar!inând de oraşul
Bistri!a. Pentru o mai bună administrare în anul 1948 jude!ul Năsăud va fi reorganizat în 6 plase cu 121
comune rmale, după cum urmează: plasa Centrală (cu comunele Blăjenii de Sus, Blăjenii de Sus, Buda eul
de Jos, Buduş, Domneşti, Ne!eni, Jelna. Ghinda, Orheiul Bistri!ei, Monariu, Simioneşti, Sărata, Sără!el, Şieu
Măghernş, Crainimăt, Arcalia, Caila, Sigmir, Slătini!a, Tărpiu, Unirea, Viişoara), plasa Şieu (cu comunele
Albeşlii Bistri!ei, Jeica, Ardan, Lunea, Budacul de Sus, Mărişelu, Măgurele, Monor, Gledin, Ragla, Dumitri!a,
Sânlioana, Bârla, Sebiş, Şieu, Şieu!, Şoimuş, Ruştior), plasa Lechinţa (cu comunele Chiraleş, Şirioara, Sâniacob,
Ţigău, Corvineşti, Bidiu, Enciu, Şieu-Cristur, Coasta, Chintelnic, Şieu-Sfântu, Dipşa, Gala!ii Bistri!ei. Herina,
Tonciu, Lechin!a, Matei, Morn!, Fântânele, Sângeorzul Nou, Bungard, Vermeş), plasa Rodna (cu comunele
Valea Mare, Şan!, Valea Vinului, Rodna, Anieş, Maieru, Sângeorz-Băi, Feldru, Ilva Mică, Poiana Ilvei, Măgura
Ilvei, Ilva Mare, Lunea Ilvei, Leşu), plasa Bârgău (cu comunele Tihu!a, Mmeşenii Bârgăului, Tiha Bârgăului,
Colibi!a, Bistri!a Bârgăului, Prnndu Bârgăului, Susenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, Rusu
Bârgăului, Cuşma, Dorolea, Iad, Satu Nou, Pietriş) şi plasa Năsăud (cu comunele Parva, Rebra, Rebrişoara,
Nepos, Năsăud, Salva, Coşbuc, Bichigiu, Telciu, Fiad, Romuli, Rnncu Salvei, Mocod, Mititei, Zagra, Poienile
Zagrei, Suplai, Găureni, Nimigea de Sus, Nimigea de Jos, Tăme, Jidovi!a, Cepari, Luşca, Prislop) 52 •

6.4. Etapa regiunilor şi raioanelor
Schimbările produse în plan politic după anul1 944 s-au reflectat şi asupra concep!iilor despre administrarea
teritoriului !ării. Treptat, formele şi unită!ile administrative tradi!ionale au fost înlocuite cu altele noi. Astfel,
prin Legea 17 din anul1949, în cadrul comunelor, plaselor şi jude!elor se introduc consilii (sfaturi) populare,
ca organe ale puterii locale de stat. Organele executive ale consiliilor populare eran comitetele executive,
iar pentru buna func!ionare a acestor organisme administrative nou create s-au înfiin!at comitete provizorii
judelene şi o comisie de revizuire a împăJ·!irii administrative a !ării.
Activitatea acestei comisii s-a concretizat prin propunerile înaintate organelor centrale, care au elaborat
în anul1950, Legea nr.5 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române.
Conform acesteia, teritoriul!ării a fost împăr!it, după model sovietic în 28 de regiuni, raioane, oraşe şi comune.
În această situa!ie localită!ile de pe teritoriul actual al jude!ului Bistri!a-Năsăud făceau parte din regiunile
Rodna, Cluj şi Mureş.
Cele mai multe localită!i erau cuprinse în regiunea Rodna, care avea în componen!ă raioanele Becleanreşedin!a Beclean (cu comunele Beclean, Beudiu. Bozieş, Buza, Chiochiş, Chiraleş, Chiuza, Dobric, Lechin!a,
Matei, Nuşeni, Sânmihaiul de Câmpie, Sângeorzul Non, Şieu-Odorhei, Şintereag, Spermezeu, Târlişua, Uriu),
Bistriţa-reşedin!a Bistri!a (cu comunele Albeştii Bistri!ei, Archiud, Bistri!a Bârgăului, Blăjenii de Jos, Blăjenii
de Sus, Dorolea, Dumitri!a, Herina, Iuda, Jelna, Josenii Bârgăului, MăJ·işelu, Mureşenii Bârgăului, Prundu
50

Şldan

51

MozyumrH:ai~ ... p.

l. Pop. O pa~ină du i.~loriu, Bislritn, 1!147, p. 4S-4G.

52

I. Sigmircnn, /\.. Onofreiu, 2001, p. 112-113.
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Bârgăului,

Satu Nou, Sărata. Sigmir, Şieu, Şieu-}.1ăghernş, Şieul, Teaca, Tiha Bârgăului. Unirea), Xăsăud
(cu comunele Cepari, Coşbuc, Feldrn, Ilva Mare, Ilva Mică, Leşu, Maieru, Măgma Ilvei,
Nimigea de Jos, Parva, Rebra, Rebrişoara, Rodna, Ronmli, Salva, Sângeorz-Băi, Şan!, Telciu, Zagra, Năsăud)
şi Fişezz. Din regiunea Cluj, raionul Dej, făceau parte comunele Braniştea, Ciceu GiurgeştL Ciceu Mihăieşti,
Negrileşti şi Reteag. Regiunea Mureş includea câteva comune situate în partea de sud-est şi sud a jude!ului,
după cum urmează: comunele Milaş. Monor, Ocni!a, Orosfaia şi Şopteriu făceau parte din raionul Reghin,
comuna Unneniş apar!inea de raionul Mureş, iar comunele BudeştL Miceştii de Câmpie, Silivaşu de Câmpie şi
Ţagu intrau în componen!a raion ului Luduş 5 :1 •
Peste doi ani, în 1952, cele 28 regiuni existente se vor reduce la 18, regiunea Rodna se desfiin!ează, iar
raioanele Beclean, Bistri!a şi 1\ăsăud trec la regiunea Cluj" 4 . O nouă organizare are loc în anul 1956, când
localită!ile care făceau parte din regiunea Mureş, raioanele Luduş şi Mureş, precum şi comunele Şopteriu
şi Milaş din raionul Reghin, vor fi cuprinse în raionul Sărmaş, regiunea Cluj. Localită!ile Monor, Ocni!a şi
Orosfaia rămân în continuare în cadrul raionului Reghin""· Prin Legea nr. 3 pentru îmbunătăţirea împărţirii
administrative a teritoriului Republicii Populare Române din 1960 este desfiin!at raionul Beclean, iar
localită!ile componente ale acestuia sunt împăr!ite între raioanele Bistri!a şi Dej, din regiunea Cluj. Prin urmare,
o mare parte din localită!ile actualului jude! Bistri!a-Năsăud făceau parte din raioanele Bistrita - reşedin!a
Bistri!a, cu 127 comune (Ghinda, Sărata, Sigmir, Slătini!a. Unirea, Viişoara, Archiud, Brăteni, Budmleni,
Budurleni-Case, Capu Dealului, După Deal, La Cmte, Pe Podirei, Stupini, Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila,
În Tablă, Tărpiu, Budacul de Jos, Buduş, Jelna, Monariu, Simioneşti, Budeşti, Budeşti-Fâna!e, Zăpodie, Chiraleş,
Sâniacob, Şirioara, Ţigău, Corvineşti, Bidiu, Enciu, Dorolea, Cuşma, Valea Poienii, Dumitri!a, Budacul de Sus,
Ragla, Galatii Bistri!ei, Albeştii Bistri!ei, Dipşa, Herina, Jeica, Tonciu, Livezile, Dumbrava, Rusu Bârgăului,
Strâmba, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Tmeac,
Mureşenii Bârgăului, Piatra Fântânele, Ciosa, Bistri!a Bârgăului, Colibi!a, Lechin!a, Vermeş, Sângeorzul Nou,
Fântânele, Matei, Moru!, Mărişelu, Bârla, Domneşti, Măgurele, Ne!eni, Sântioana, Miceştii de Câmpie, Visuia,
Fântâni!a, Ocni!a, Fâna!e, Valea Lupului, Zont, Orosfaia, Comlod, Satu Nou, Pietriş, Orheiul Bistri!ei, Şieu,
AI·dan, Posmuş, Şoimuş, Şieu-Măghernş, Arcalia, Bungard, Chintelnic, Crainimăt, Hagău, Podirei, Sără!el,
Valea Măgheruşului, Şieu-Odorhei, Agrişul de Jos, Agrişul de Sus, Bretea, Coasta, Şieu-Cristur, Sânmihaiul
de Câmpie, Între Păduri, Sălcu!a, Tău-Cătun, Valea Fâna!ului, Zoreni, Şieu!, Lunea, Ruştior, Sebiş, Şintereag,
Şintereag-gară, Cociu, Şieu-Sfântu, Teaca, Doştina, Pinticu, Viile Tecii, Ţagu, Ţăgşor), Dej- reşedin!a Dej, cu
75 de comune (Beclean, Coldău, Coldău-Vale, Figa, Rusul de Jos, Valea Viilor, Bozieş, Băboasa, Beudiu, Che!iu,
După Vale, Vila, Braniştea, Cireşoaia, Mălu!, Căianu Mic, Căianu Mare, Dumbrăvi!a, Ciceu-Mihăieşti, Ciceu
Gimgeşti, Dumbrăveni, Ciceu-Corabia, Leleşti, Cuzdrioara, Mănăşturel, Valea Gârbăului, Dobric, Ciceu-Poieni,
Dobricel, Negrileşti, Breaza, Pmcărete, Nuşeni, Dumbrava, După Deal, Feleac, Malin, Pipa Poieni, Reteag, Ba!a,
Spermezeu, Hălmăsău, Lunea Borlesei, Păltineasa, Sita, Şesuri-Spermezeu-Vale, Borleasa, Târlişua, Agrieş,
Agrieşel, Cireaşi, Costeasa, Groapa Agrieş, Ivăneasa, Izvoru Pietrii, Lunea Sătească, Molişet, Răcăteşu, Râpăuaşu,
Şendroaia, Strâmbulici, Unguraş, Batin, Dara!, Sicfa, Valea Unguraşului, Uriu, Cristeştii Ciceului, Hăşmaşu
Ciceului, Ilişua) şi Năsăud- reşedin!a Năsăud, cu 60 de comune (Şan!, Valea Mare, Valea Vinului, Ivăneasa,
Recele, Rodna, Maieru, Anieş, Cormaia, Sângeorz-Băi, Valea Borcutului, Feldru, Nepos, Ilva Mică, Poiana Ilvei,
Măgura Ilvei, Arşi!a, Ilva Mare, Tunel, Leşu, Lunea Leşului, Valea Măgmii, Parva, Rebra, Rebrişoara, Gersa I,
Gersa Il, Gersa III, Gersa IV, Salva, Coşbuc, Bichigiu, Telciu, Telcişor, Fiad, Romuli, Dealul Ştefăni!ei, Mititei,
Runcu Salvei, Nimigea de Sus, Mocod, Nimigea de Jos. Mintiu, Floreşti, Mireş, Piatra, Chiuza, Mogoşeni,
Săsarm, Tăure, Zagra, Poienile Zagrei, Suplai, Aluniş, Cepari, Dumitra, Luşca, Liviu Rebreanu}" 6 •
reşedin!a Năsăud

"" Jluiunumu
comunelor.

mlministrativ-uconomică 11
Bucureşti,

teritoriului llepulJlicii PoJ!Ulum llomâne. Lisla regiunilor, raioandor.

oraşelor §i

1!150, p. 14:1-145; 2G2-2G5: 3HI-324.

Decretul nr. 331 pentru modifiwmule~ii nr. 5 din 19:10 pril'ind mionumu mlministmtiv-uconomir:ă u teritoriului llepu/Jlicii
Populum Ilomâne, în "Buletinul Olicial"', nr. 50/1!152.
"" Împărţireu udministrativ-teritoriulă ullepulilir:ii Hijiulure llomâne, Bucureşli, l!l5G, pussim.
51

"'; Împăf1imo w/mini.~lmlivă c1 teritoriului 1/cpublicii Jiopulnro llomlino, HH)5, p. n2-10:J.
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6. 5. Etapa definitivării administrativ-teritoriale
În anul 1968 are loc reîntoarcerea la formele organizatorice traditionale. În aceste condilii, prin Legea
nr.2/1968 teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în 39 de jude1e, care vor cuprinde oraşe,
comune şi sate.
Este momentul când se conturează judeţul Bislriţa-Năsăud, în limitele lui actuale, prin preluarea
localitătilor din raioanele Bistrila, Năsăud, Dej, Sărmaş (regiunea Cluj) şi Reghin (regiunea Mnreş), existente
la 1960. Acesta avea ca reşedin1ă oraşul Bistrila şi se compunea din 4 oraşe (Bistrila, Năsănd, Beclean şi
Sângeorz-Băi), 53 de comune (Bistrila Bârgăului, Braniştea, Budacu de Jos, Budeşli, Căianu Mic, Cetate, Ciceu
Giurgeşti, Chiochiş, Chiuza, Coşbuc, Dumitra, Feldrn, Gala1ii Bistritei, Ilva Mare, Lunea Ilvei, Ilva Mică, Josenii
Bârgăului, Lechinla, Leşu, Livezile, Maieru, Matei, Măgura Ilvei, Mărişelu, Miceştii de Câmpie, Milaş, Nimigea,
Nuşeni, Parva, Petru Rareş, Prnndu Bârgăului, Hebra, Rebrişoara, Rodna, Romuli, Salva, Silivaşu de Câmpie,
Sânmihaiu de Câmpie, Spermezeu, Şan1, Şieu, Şieu1, Şieu-Măghernş, Şieu-Odorhei, Şintereag, Teaca, Telciu,
Tiha Bârgăului, Târlişua, Uriu, Urmeniş, Zagra) şi 233 de sate 57 (fig.6).
După o evolulie administrativ-teritorială îndelungată şi frământată, spaliul situat în nordul Transilvaniei,
la contactul dintre coroana montană Ţibleş-Rodna-Suhard-Bârgău-Călimani şi dealurile transilvane se
organizează sub forma judetului Bislrita-Năsăud, denumire care confirmă rolul celor două localilăli, Bistrila şi
Năsăudul, de nuclee istorice şi centre de atractie zonală în procesul de individualizare a acestuia.
În dimensiunile sale actuale (formă, suprafală, structură administrativă, limite] judelnl Bistrita-Năsăud
ilustrează, dincolo de interesele politice care au aclionat în timp, preocuparea permanentă a autoritălilor,
indiferent de perioada istorică, de a gestiona spaliul geografic transilvan şi al 1ării, pentru a facilita relaliile
social-economice şi culturale dintre acestea şi comunitălile umane arondate. De la unităli administrative cu
dimensiuni mari (comitatele primare), s-a trecut treptat, pe fondul prefacerilor istorice, la diviziuni tot mai mici
(comitate iosefine, prefecturi, districte, jude1e], pentru o administrare mai optimă a localitălilor şi resurselor
naturale.
În anul1979 oraşul Bistri1a este ridicat la rang de municipiu 511 •
În anull 989 judelul Bistrila-Năsăud suferă uşoare modificări structural-funqionale, prin contopirea unor
comune şi crearea altora noi. Astfel, acesta va avea 1 municipiu, 3 oraşe (Năsăud, Beclean şi Sângeorz-Băi] şi
47 de comune 58 .
La scurt timp, în anul1990, Decretul lege nr. 38 al Frontului Salvării Nationale abrogă legea dată anterior,
astfel că judelul Bistrila-Năsăud va de line 1 municipiu, 3 oraşe şi 53 de comuneu 0 •
Ulterior, la nivelul unitălilor administrative de bază- comunele- se produc transformări, prin desprinderea
unor localităli, care vor deveni noi comune. Se înfiinlează comunele Dmnitrila';\ Negrileşti 1; 2 , Ciceu-Mihăieşti
şi Runcu-Salvein 3 •
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Logo(l nr. (i7 din 23 m(lr/io 2005, în "Monitorul Oficial'', nr. 251/2005.
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Fig.6. Judelul Bistri(a-Kăsăud în anul 1968 (după A. Onofreiu, manuscris!i 4 )
7. Probleme comentate şi concluzii
Aşadar,

teritoriul ocupat de actualul jude~ Bistri1a-Năsănd a parcurs mai multe perioade şi etape de
a ajunge la dimensiunile cunoscute astăzi. Deşi nu putem pretinde că
forma, suprafa1a, structura şi limitele acestuia au fost predestinate, se pot identifica, totuşi, câ1iva factori care
au condi1ionat şi anticipat aceste elemente. Mai întâi este vorba de prezen1a celor două aşezări, BistriJa şi
Năsăud, care au constituit încă din evul mediu centre de atraqie zonală şi locală, în jurul cărora au gravitat
localită1ile din jur. Acest fapt s-a dovedit hotărâtor pentru conturarea unor forrna1inni politica-administrative
premergătoare jnde1ului, cum ar fi districtul săsesc al Bistri1ei, Regimentul de grani!ă năsăndean, Districtul
Năsăudului, comitatul Bistri1a-Năsăud sau jude1nl Năsăud.
Men1ionăm apoi rolul reliefului, din această zonă de contact, care prin configura~ia sa a condi!ionat
procesul de organizare administrativ-teritorială a comunită1ilor umane. Coroana muntoasă Ţibleş-Rodna
Snhard-Bârgău-Călimani, a ftmqionat întotdeauna ca o grani!ă naturală în partea de est a Transilvaniei şi, de
aceea, a reprezentat o parte din hotarul unită!ilor politica-administrative anterioare jude!ului actual.
evolu~ie politica-administrativă, până

ld

OjJ

.cii.
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Văile

fragmentează flancnrile nmn~ilor şi dealurile domoale transilvane (Someşul Mare, Ilva,
Bndac, Şieu). converg pe teritoriul judeiulni Bistri~a-Năsăud, fapt care a direqionat f1nxurile
social-economice spre cele două centre polarizatoare, Bistri~a şi Năsănd. În cadrul acestor văi s-au stabilit aşezări.
care au evoluat de la obştii săteşti, la cnezate şi apoi, neputând fi ignorate, la unilă~i politica-administrative
locale superioare, care au fost Regimentul de grani1ă, Districtul Năsăudului şi comitatul Bistri~a-Năsăud.
Aceste forma~iuni administrative, premergătoare situa~iei de astăzi, an reprezentat, prin încărcătura lor
istorică, nucleul în jurul căruia s-a conturat actualul jude~. Localită~ile din partea de vest şi sud-vest a jude~ului
făceau pa1te, în diferite etape, din alte unită~i administrative (comitatele Solnocnl Interior-Dăbâca Superioară,
Cluj-Turda Superioară-Dăbâca Inferioară, jude~ele Someş, Cluj, Mnreş, regiunile Cluj şi Mnreş). Unele dintre
acestea se vor ataşa jude~ului Năsăud, începând cu anul 1925 şi apoi, toate se vor alipi judeiului BistrilaNăsăud, în anul1968.
După anul 1925 în procesul de evolulie politica-administrativă a judelului au existat şi momente de
ruptură, cum ar fi cele marcate de adoptarea modelului sovietic de organizare în regiuni şi raioane, când
unitatea administrativă abia închegată este iar fragmentată.
În acest context, se pot distinge pe teritoriul actualului judel trei areale de evolu!ie politica-administrativă:
- arealul de nord-est, axat pe văile Someşul Mare-Bistrila-Şieu, în cadrul căruia s-au conturat Regimentul
grăniceresc năsăudean, Districtul Năsăudului, comilatul Bistrila-Năsăud, jude~ul Năsăud, regiunea
Rodna;
- arealul central, ocupat până la 1876 de districtul săsesc al Bistrilei, care gravita spre cetatea Bistrila:
- arealul de sud-vest, care a aparlinut multă vreme altor unită li administrativ-teritoriale (comita te, judele,
regiuni şi raioane).

adânci care

Bârgăn, Bistri~a.

Aceste trei areale vor fuziona treptat, începând cu anul1925, astfel că, la 1968, în baza unor noi principii
privind împăr~irea administrativă a teritoriului României, vor forma judelul Bistrila-Năsăud.
La suprafala şi configura1ia actuală, distanlele dintre oraşul-reşedinlă şi cele mai îndepărtate puncte ale
jude~ului Bistrila-Năsăud sunt cuprinse între 40-60 km, fapt relevant din punct de vedere administrativ. Dacă
oraşul Bistrila reprezintă un centru de atraqie zonală, celelalte oraşe (Beclean, Năsăud, Sângeorz- Băi) constituie
centre de polarizare locală, pentru comunită1ile din jurul lor. Aceste patru oraşe, prin trecutul lor istoric, dar
şi prin pozilia geografică, par să inf1uen!eze mai mult partea de nord-est a judelului, cu rădăcini politicaadministrative şi culturale mai importante (văile Someşul Mare, Ilva, Bârgău, Bistrila, Budac, Şieu), în timp ce
partea de sud-vest a judelului tinde spre alte centre de atraqie, cum ar fi Dej, Gherla sau lărgu Mureş.
Decupând evolulia administrativ-teritorială a spaliului ocupat astăzi de judelul Bistrila-Năsăud din
contextul istoric regional şi nalional, se disting, deci, următoarele etape evolutive:
- etapa comitatelor, când pe teritoriul actual al judelului se întrepătrundeau, într-o primă fază, comitatele
primare Solnocul Interior, Dăbâca, Cluj şi districtul săsesc al Bistrilei, iar într-o fază ulterioară comita tele
iosefine Solnocul Interior-Dăbâca Superioară şi Cluj-Turda Superioară-Dăbâca Inferioară;
- etapa regimentului de granilă năsăudean, în timpul căreia sunt militarizate comunele din văile
Someşului Mare, Ilvei, Bârgăului, Budacului şi Şieului, iar celelalte localită~i ale jude!ului aparlin de
comitatele iosefine mai sus men!ionate;
- etapa administra~iei neoabsolutiste, în timpul căreia teritoriul actual al judelului făcea parte din diferite
formaFuni politica-administrative (districte civile şi militare, !inuturi şi căpitănate, prefecturi);
- etapa districtului năsăudean, care se referă la organizarea administrativă a fostului Unut grăniceresc:
- etapa comitatnlui Bistrila-Năsăud, care reuneşte localităli din !inutul istoric al regimentului grăniceresc,
districtului năsăudean şi districtului săsesc al Bistri1ei, în timp ce alte localităli ale judelului se află sub
jurisdiqia comitatelor Cojocna şi Solnoc-Dăbâca;
- etapa jude!elor, care include, într-o primă fază, judelul Bistri~a-Năsăud, derivat din comitatul BistrilaNăsăud, iar într-o fază ulterioară, judelul Năsăud, constituit din localită~i ale regimentului de grani!ă,
districtului năsăudean şi districtului săsesc al Bistrilei, celelalte comune făcând parte din judelele
limitrofe Someş, Cluj şi Mureş;
- etapa ocupaliei horthyste, când judelul Năsăud redevine comitatul Bistri!a-Năsăud;
- etapa de tranzilie, în timpul căreia se reorganizează judelul Năsăud;
- etapa regitmilor şi raioanelor, când unitatea administrativă închegată pe teritoriul actualului jude! este
iar fragmentată, localitălile componente fiind incluse la regiunile Rodna, Cluj şi Mureş;
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etapa definitivării administrativ-teritoriale, începând cu annl1968, când se re\'ine la formele tradi1ionale
de organizare administrativ-teritorială, finalizate cu conturarea judeiului Bistrila-Năsăud, situa1ie care
se păstrează până astăzi.

Pe parcursul acestor etape, în cadrul cărora s-au configurat diferite unităli administrative, s-a înregistrat
o tendintă permanentă de concentrare a comunită1ilor umane, din acest spaţiu de convergenţă istorică şi
geografică, în jurul celor două centre de atraqie, Bistri1a şi Năsăudul. Astfel, în final, s-a ajuns la o forma1iune
administrativ-teritorială, bazată. în mare parte, pe afinităli istorice, social-economice şi culturale, în concordan1ă
cu principiile moderne ale organizării administrativ-teritoriale.

Lista

localităţilor

stabilită

din actualul judet
în anul1925

Bistriţa-Năsăud,

cu denumirea veche

şi

cea

actuală,

Borgo Bistri1a = Bistri1a Bârgăului; Borgo Joseni = Josenii Bârgăului; Borgo Mijloceni = Mijlocenii Bârgăului;
Borgo Mureşeni = Mureşenii Bârgăului; Borgo Prund = Pnmdu Bârgăului; Borgo Rus = Rusu Bârgăului; Borgo
Suseni = Susenii Bârgăului; Borgo Tiha = Tiha Bârgăului; Budacul Român = Budacul de Sus; Hordou =
Coşbuc; Măgura = Măgura Ilvei; Nuşfalău = Mărişelu; Plai = Suplai; Poiana (Sâniosif)=Poiana Ilvei; Poieni
= Poienile Zagrei; Rebra Mare = Rebra; Rodna Nouă = Şanl; Rodna Veche = Rodna; Runc = Runcul Salvei;
Sângeorzul Român = Sângeorz-Băi; Şieul Mare = Şieur. 5
Aldorf = Unirea; Berlad = Bârla; Bileag =Domneşti; Braşfalău = Blăjeni; Friş = Lunea; Ferihaz =Albeştii
Bistri1ei; Heidendorf = Viişoara; Iad=Livezile; Malomarka = Monaril1; Pintic = Slătini1a; Şimotelnic =
Simioneşti; Şirling = Măgmele; Tradam = Luşca; Uifalău = Corvineşti(i!i

The Administrative-Teritorial Evolution ofthe Bistriţa-Năsăud District

(Abstract)
The space situaled in North-Eastern Transylvania, at the junction between Lhe mountainly crown Ţibleş
Rodna-Bârgău-Călimani and the transylvanian hills, occupied today by the district of Bistri1a-Năsăud, has had
a prolongued and complicated administrative-teritorial evolution, conditioned by historical, politica!, socialeconomica!, cultural and geographical factors, against the complex transformations that affected Romania's
terrilory and implicitly the transylvanian region along the years.
By extracting the administrative-teritorial evolution of the space occupied today by the district of Bistri1aNăsăud from the regional and national context, one can distinguish the following evolution stages:
- the stage of the counties, when on the actual territory of the district there was, in a first phase, an
interpenetration among the primary counties Solnocul Interior, Dăbâca, Cluj and the german district
of Bistri1a, aud in a subsequent phase the josephine counties Solnocul Interior-Dăbâca Superioară and
Cluj-Turda Superioară-Dăbâca Inferioară;
- the stage of the Năsăud border regiment within which there occurs a militarization of the villages
situate don the valleys of Someşul Mare, Ilva, Bârgău, Budac and Şieu, whereas the other localities of
the district belong to the josephine counties above mentioned;
- the stage of the neoabsolutist administration, within which the actual tenitory of the district belonged
to different political-administrative formations (civil and military districts, regions and captainships,
prefectures);
- the stage of the Nasa ud district, regarding the administrative organisation of the former borderly region:
- the stage of the Bistri1a-Năsăud county, which includes localities from the historical borderly region,
the Năsăud district and the german district of Bistri1a, whereas other localities remain under the
jurisdiction of the Cojocna and Solnoc-Dăbâca counties;

"5

nr.

do mmunvlo ni c:ămr nume 11 fost .w:himlml prin c/oc:reido m~nlu nr. 24U!i din 2!i
doc:omhrio 1fJ2!i, în "Împărţirea ndminislralivă a H.omfmi!~i·', 1H2f>, p. n7
Suciu Coriolan, Dicţionar istoric nllor:nlităţilor din Trnmilwmin, 1-11, l!HHI, passim
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the stage of the districts, which includes, in a first phase, the district of Bistri~a-Năsăud, derived from
the county of Bistri~a-Năsăud, and in a subsequent phase, the district of Năsăud, consisiing of localities
of the borderly region, the Năsăud district and the german district of Bistri~a. whereas the olher villages
belonged to the neighbour districts of Someş, Cluj and Mureş;
the stage of the horthyst occupation, when the district of Năsăud becomes the county of Bistri~a
Năsăud again;
the transition stage, within which the district of Năsăud undergoes a reorganization;
the stage of the regions and departments, when the administrative unit compiled on the territory of lhe
actual district gets fragmented again, its composing localities being included to the regions of Rodna,
Cluj and Mnreş;
the stage of the administrative-territorial finalisation, begining with 1968, when there occurs a reembracement of the traditional forms of administrative-tenitorial organization, concluded with the
shaping of the Bistri~a-Năsăud district, a situation which has been kept up until now.
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RECENZII, VIAŢĂ ŞTIINŢIFICĂ

Milan Salas, Bronzove depoty stredni az pozdni doby bronzove na Morave a ve Slezsku.
1 (text 532 p. cu 133 ilustratii, inclusiv tabele); II (494 planşe). Moravske zemske muzeum
(Brno 2005)

După ani de muncă asiduă, Milan Salas ne prezinlă o lucrare - avem voie să o spunem deja - care

îmbogă1eşte literatura de specialitate privind metalurgia bronzului din perioada mijlocie a aceslei Yârste până
la sfârşitul ei, respectiv până la încheierea aşa-numitei perioade a câmpnrilor cu urne. Dacă ne îngădnim de la

bun început o nuan1ă uşor laudativă, este pentru faptul că nu doar masivitatea căr1ii, calitatea ilustra1iei sau
condi1iile foarte bune de tipar impresionează plăcut, ci şi "rezultatele favorabile" ale unor controale executate
rapid în anumite "puncte nevralgice" ale cercetării bronzurilor în regiunea respectivă. La aceste probleme vom
reveni întrucâtva mai pe larg în cursul expozeului nostru.
Arhitectura lucrării poate fi încadrată în stilul clasic: plasarea obiectului cercetării în spa1iu şi în contextul
cultural, problemele de terminologie şi metodologie, istoricul cercetărilor, stadiul actual privind cunoaşterea
depozitelor ca izvor istoric, analiza materialului, discutarea amănun1ită a problemelor cronologice şi culturale,
precum şi, mai ales, problema interpretării sunt prezentate conform unei structurări deja cunoscute; în sfârşit,
ca anexe, ne sunt oferite catalogul depozitelor de bronzuri, lista bibliografică, rezumatul în limba germană,
prescurtările şi indicele de localită1i.
Moravia- cu cei 26095 km 2 ai ei, pe cărei snprafa1ă s-au descoperit 166 de depozite însnmând multe mii de
piese- este una din zonele cele mai bogate în descoperiri de bronzuri din Europa Centrală şi de Est. Se impune,
spre uşurarea compara !,iei, amintirea faptului că Transilvania, în sens extins (împreună cu Maramureşul, Crişana
şi Banatul) însumează un teritoriu aproape de patru ori mai mare, având propor1ional, un număr corespunzător
de depozite. Evident că marile descoperiri de bronzmi din teritoriile intracarpatice oferă spre studiu un număr
mult mai mare de artefacte, însă distribu1ia în general, poate fi considerată ca asemănătoare. Mai mult decât
atât, citarea a 24 de depozite, aproape exclusiv din Transilvania (de ex. Arad, Berzasca, Cincu, Guşteri1a,
Pecica, Şpălnaca, Techirghiol, Uioara, Vetiş), ne indică legături mai strânse între cele două regiuni decât s-ar
putea bănui la prima vedere. Impresionant este şi faptul că autorul - atunci când aminteşte descoperiri de
bronzuri din România- nu se mul1umeşte cu publica1iile standard, ci încercă întotdeauna când îi este posibil
să controleze şi un minimum de literatură primară; acest lucru nu îl mai fac de mult, din indolen1ă ştiinlifică
şi cu urmările triste pe care le putem constata, nici măcar unii dintre cercetătorii autohtoni ai depozitelor de
bronzuri din România.
Aşa cum ne mărturiseşte autorul (p. 9-12), scopul fixat ini1ial fusese acela de a strânge toate artefactele de
cupru şi bronz din Moravia, însă cantitatea remarcabilă de material, precum şi dorin1a de a realiza prezentări
monografice l-an determinat pe M. Salas să se restrângă la intervalul cronologic dintre BB1 şi HaB3, în care
se încadrează şi cele 166 de depozite amintite mai sus. În acest capitol sunt discutate şi evolu1ia no1iunilor
cronologice, care slujesc la nuan1area plasării în timp a bronzurilor, dar şi atribuirea culturală a acestora:
dacă în epoca mijlocie a bronzului cultura mormintelor tumulare este dominantă în sudul Moraviei, în vreme
ce în nord conturează o mixtură formată din "tumulari" şi anumite elemente ale culturii Vetefov, în etapele
următoare se întâlneşte "cultura câmpurilor cu mne" de la Dunărea de Mijloc în sudul Moraviei şi o ramură a
culturii lusaciene în nordul acestei provincii.
Un consistent subcapitol (p. 12-16) este dedicat nuan1ării obiectului de studiu, problemelor metodologice
şi de terminologie. Autorul face de la bun început o diferen1iere între aşezări şi necropole, reprezentând urme
arheologice apărute firesc, obligatoriu am zice, şi între depozite (constituite fie din mai multe piese, fie dintr'nna
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singmă), ca fiind o categorie arbeologică născută artificial şi eterogenă din punct de vedere semantic. În acest
context, el parcurge - într-o foarte utilă reznmare -istoricul naşterii notiunii de depozit, începând din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea până în prezent. În acelaşi timp el este conştient de faptul că o analiză adâncită
a acestei no!iuni ar depăşi cadrul unei căni consacrate bronzurilor din Moravia.
M. Salas nu pierde din vedere nici elementele subiective actuale ale descoperirii depozitelor: cine a avut
şansa "să dea" peste bronznri, în ce condi!ii, cum, când şi cui i-a fost transmisă informa!ia primară, ce observa!ii
au fost făcute în momentul descoperirii, dacă depozitul a fost păstrat complet sau nu, toate acestea - dar şi
mu]1i a]1i factori- influen!ează nivelul documenta!iei şi, implicit, prelucrarea ştiin!ifică finală. Subcapitolul e
încheiat de discutarea circumstantelor în care se naşte un depozit, el putând fie depus cu o singura ocazie sau
într-o perioadă mai îndelungată de timp, din cauze diferite, respectiv cu motiva!ii diferite.
În segmentul închinat istoricului cercetărilor privitoare la depozitele de bronzuri din Moravia (p. 16-23)
sunt parcurse descoperirile şi publicările artefactelor de bronz de la cele dintâi cunoscute şi legate de numele
lui J. E. Wocel (1845), trecând prin cercetarea celei de-a doua jumătă!i a sec. al XIX-lea (mai ales Szombathy),
a perioadei de până la al doilea război mondial (dominată de activitatea publicistică a lui I. L. Cervinka) şi
ajungând în sfârşit la ultimele apari!ii editoriale luate în considera!ie (2002), care se datorează, nu în ultimul
rând, autorului volumului recenzat aici. Folositoare pentru noi este şi amintirea cercetătorilor străini care s'au
ocupat de depozitele din Moravia (printre a]!ii N. Aberg, Fr. Holste, E. Sprockhoff).
Următorul capitol (p. 23-30) este rezervat situa!iei concrete a documentării depozitelor din Moravia. Pentru
cele 12 depozite din perioadă "tumulară" şi 154 din cea a câmpurilor cu urne au fost înregistrate perioada
sau chiar anul descoperirii, condi!iile de descoperire, mai ales atunci când aceasta a avut loc în cadrul unor
săpături mai mult sau mai pu!in sistematice. Concluzia autorului este că se poate conta cu signran!ă pe o
treime din totalul depozitelor ca fiind complexe păstrate în întregime şi având condi!ii de descoperire care pot
fi catalogate drept mul!mnitoare.
Capitolul4.1, cuprinzând o sută de pagini (p. 31-131), este dedicat analizării diferitelor categorii de piese
de bronz, dintre care cele mai importante sunt securile, secerile, spadele şi bră!ările, gama tipologică fiind însă,
bineîn!eles, extrem de complexă. Aşa cum sublinia şi autorul, nu mai era nevoie de o examinare amănun!ită a
tipurilor de obiecte, cele mai multe şi mai importante categorii formând deja obiectul unei cercetări exhaustive
(îndeosebi în seria PBF).
Structurarea cronologică a descoperirilor de bronzuri (p. 132-153, şi fig. 22 sqq.) nu reprezintă doar o simplă
împăr!ire statistică a lor, ci o nuan!ată cercetare fenomenului depunerilor în diferite perioade. Răspândirea
teritorială în cadrul fazelor, apartenen!a culturală, în diferite perioade, chiar inconstan!a obiceurilor de
depunere (fig. 25) proiectată în timp sunt doar câteva din punctele atinse în cadrul examinării circula!iei
complexe a metalului în Moravia.
"Posibilită!ile şi limitele interpretării istorice a depozitelor cu specială luare în considerare a descoperirilor
din Moravia" (p. 225-239) reprezintă de fapt capitolul-cheie al căr!ii, oferindu-ne partea cea mai subtilă a
arhitecturii acesteia şi suma gândirii autorului. Folosim termenul de "gândire", căci M. Salas meditează, în sensul
bun al cuvântului, la materialul minu!ios prezentat. Această situa!ie îmbucurătoare ne obligă să ne aducem
aminte şi de celelalte două căi urmate îndeobşte în preistorie: 1) cea de tip ingineresc, când preistoricianul se
ascunde în spatele - de altfel necesarelor - detalii tehnice, pe care le declară ca fiind în exclusivitate "ştiin!ă"
şi 2)împănarea unor lucrări mediocre, scrise într-o limbă submediocră, cu citate din opere mult peste nivelul
mental şi cultural al respectivului autor şi care nu fac corp comun cu materialul prezentat, citate folosite
(de multe ori) cu disperare în speran!a că acestea vor da unei anumite lucrări o coloratură intelectuală, "de
nivel".
O scurtă privire asupra istoricului notiunii de depunere, respectiv a formării lexical-istorice şi semantice
a termenului ne ajută să ne regăsim pe un teren cât de cât ferm, având în vedere multitudinea de concep!ii
şi caracterul stufos al terminologiei de specialitate. Trecerea în revistă a părerilor (evident şi a acelora care
le-au emis) în legătură cu interpretarea profană (ascundere de frica năvălilorilor, în orice caz în perioade de
nesinguran!ă. considerarea depozitelor ca simple componente ale metalmgiei sau ale rela!iilor comerciale etc.)
sau sacrală (ofrande, depuneri rituale etc.) ne prilejuieşte o recapitulare a nenumăratelor nuan!e, cel pu!in de
tălmăcire datorată specialiştilor, dacă nu a situa!iilor reale, care sunt oricum greu de surprins cu siguran!ă.
Subiectivismul cercetătorului lasă greu drum liber analizei obiective. Prezentarea de fa!ă ar dobândi propor!ii
nedorite, dacă am expune, chiar şi pe scurt, nenumăratele posibilită!i de depunere luate în considerare de
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autor, care nu se lasă "dus de val", ci încearcă, aproape individual, să pătrundă misterul cauzelor despănirii
de obiectele de bronz.
Catalogul (p. 262-478) impresionează nu numai prin masivitatea lui, ci şi prin rigurozitatea cu care a fost
alcătuit, neavând doar un caracter orientativ. Piesele sunt descrise fiecare în parte, ceea ce uşurează controlul
ştiin~ific şi corelarea lor cu ilnstra~ia. Prin aceasta ne este dat un exemplu de temeinicie, atrăgându-ni-se indirect
aten~ia asupra faptului că o lucrare de sinteză, de mare suprafa~ă, nu e obligatoriu o lucrare superficială,
uecontrolabilă, care, în loc să-l ajute, dă de lucru suplimentar cititorului.
Substanliala listă bibliografică (p. 479-499) ne îngăduie o rapidă şi precisă privire de ansamblu asupra
întregii literatmi de specialitate utilizate. Se poate constata imediat- chiar şi numai din parcurgerea titlurilor
- o viziune arheologică de largă respira~ie ştiin1ifică care e cazul să ne slujească drept model: deşi e un bun
cunoscător al literaturii de ştiin1ifice locale, autorul nu se baricadează în spatele acesteia, ci caută să cunoască
cât mai mult din ceea ce se petrece în teritoriile învecinate Moraviei.
Esential pentru în1elegerea cărtii scrise în cehă este rezumatul german (p. 500-521), care ne transmite
ideile principale ale gândirii autorului. În acest context ar fi ajutat foarte mult şi traducerea legendelor celor
133 de ilustra~ii în text, cu atât mai mult cu cât continutul unora (de ex. fig. 23) este partial tradus în ilustratia
propriu-zisă. Nu putem sublinia îndeajuns avantajele indicelui cărlii (p. 523-532), care ne permite o orientare
rapidă în carte. Încă o dată se impune trecerea peste o anumită comoditate şi realizarea unui minimum de
indici, care nu înseamnă doar un gest de omenie fată de colegi, ci şi posibilitatea de a te controla pe tine însu li
într-o serie de amănunte.
Volumul al II-lea, cu cele 494 de planşe ale sale (ultimele 15 fiind color) va fi - trebuie să fim cinsti~i
cu noi înşine - partea cea mai răsfoită, chiar şi în mediul lingvistic unde cartea poate fi citită în întregime.
Valoarea acestor planşe în care sunt ilustrate produsele metalmgice prescitice din Moravia nu constă doar în
faptul de a fi fost adunat la un loc tot materialul de acest gen al unei provincii, ci şi în nenumăratele mici, dar
foarte necesare corecturi. Comparfmd câteva descoperiri, mai ales în domeniul toreuticii, unde recenzentul a
aprofundat întrucâtva materialul european, constatăm că M. Salas a controlat de multe ori piesele, executând
"repara~ii" tipologice şi interpretative.
În cazul căr~ii lui M. Salas trebuie să sperăm într'o mai detaliată prezentare a ideilor lui legate de
interpretarea depozitelor, într-o limbă de circulatie extinsă, căci este păcat ca un asemenea fond valoros să
rămână drapat din punct de vedere al limbii.

Tudor SOROCEANU
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Dorin-Ioan RUS Contribuţii la cunoaşterea emigraţiei saşilor rcghineni în perioada anilor
1944-1964, Editura Accent. 2005, Cluj-Napoca

Fin al acestor meleaguri, autorul cărtii anată în atentia noastră, Dr. Dorin-Ioan RUS, ne prezintă în paginile
sale unele aspecte privind situatia saşilor reghineni în primii ani postbelici. După ce prezintă, în introducere,
principalele puncte de referintă care au fost vizate pentru a fi atinse, autorul abordează în capitolul 1 EFacuarea
saşilor din Reghin în septembrie 1944, aqiune prezentată evenimen~ial, conform relatărilor şi rapomtelor
publicate ale unor martori oculari.
Emigrarea saşilor reghineni, în septembrie 1944, a fost, apreciază d-1 Dorin Rus, un eveniment trist pentru
istoria contemporană a oraşului Reghin. Consecin~ele acestuia sunt incomensurabile, atât sub aspect economic,
cât şi cultural şi social. Părăsirea localită~ii, întemeiată de către strămoşii lor, în veacul al XIV-lea, a fost un act
dureros, întrucât ei lăsau în urmă nu doar averile adunate, ca urmare a muncii unor întregi genera~ii, ci şi nişte
rela~ii de prietenie şi de rudenie, ca şi o întreagă viată personală, cu numeroasele ei aspecte pozitive şi negative:
vise, speranle, împliniri, dezamăgiri, bucurii şi tristeti.
Emigrarea s-a desfăşurat în mod organizat, dar a durat o lungă perioadă de timp, condilionată fiind, în mod
firesc, de situa~ia generală a haosului provocat de mersul evenimentelor de la sfârşitul celui de-al doilea război
mondial. Evacuarea nu a fost lipsită, însă, de o serie de probleme, generate mai ales de lipsa unei perspective
clare a situa~iei lor, de părăsirea caselor, de plonjarea în necunoscut. Toate acestea, însă, au dus la întărirea
şi nu la slăbirea rela~iilor dintre ei, fmtificându-se sentimentul de solidaritate. Călătoria în sine s-a desfăşurat
în conditii foarte grele, deplasarea femeilor, copiilor şi bătrânilor efectuându-se cu trenurile sau cu maşinile
armatei, iar pentru cei care erau în putere, cu cărnlele, împreună cu trnele lucruri de o mai mare sau mai mică
valoare, luate de-acasă.
În capitolul al II-lea este expusă Lista fostelor proprietăţi din Reghin înainte de septembrie 1944, părăsite
de proprietarii lor de drept, în decursul acelor evenimente. Autorul a întocmit această listă conform unor
documente păstrate în arhiva transilvană din Gnndelsheim.
Destinaţiile emigraţiei reghinene: Austria, Germania, America, este titlul şi subiectul celui de-al III-lea
capitol. Odată ajunşi în Austria şi Germania, reghinenii au început să-şi refacă via~a în unele aşezări precum:
Văklabruck, Gellspach, Sclnvanenstadt (Austria). Stuttgart, Dinkelsbiihl, Rothenburg o.d.T. (Germania). Stabiliti
în diferite spa~ii ale Europei Occidentale sau ale continentului american, saşii reghineni au început o nouă
vială, şi-au întemeiat noi gospodării şi şi-au găsit noi locuri de muncă. Odată cu plecarea lor din Transilvania,
s-au întrerupt şi legăturile fireşti, existente pe de-o pa1te între ei, iar pe de altă parte între ei şi patrie, adică cei
rămaşi acasă, indiferent de etnie.
În capitolul al IV-lea, autorul face o amplă prezentare a publicaliei "Der Hihnenmerk"( Thrgul de păsări- în
dialectul săsesc local), apărută la StuttgarL până în anul 1964. D-1. Rus arată că saşii reghineni nu au luat la
plecarea lor , în primul rând, averi materiale. ci sistemul lor de organizare, pe care 1-au perpetuat şi în noile lor
~ări de adop~ie. Totodată, au căutat să-şi menlină intacte conştiinta etnică şi de neam, obiceiurile şi portul, dar
mai ales graiul lor local. Astfel, au căutat, prin orice mijloace, să menlină viu graiul săsesc de Reghin, folosindu} nu doar în conversatiile dintre ei, ci şi prin corespondenlă, publicarea de articole în "Der Hilmemuerk",
acordarea de sprijin în alcătuirea unor lucrări cu caracter cultural-ştiin~ific. Cu toate că nu a fost o pnblicalie
de largă circnlalie, şi nici nu era considerată ca atare, în sensul legii presei, "Der Hilmenme1k"' a avut un rol
foa1te mare în menlinerea legăturilor dintre reghineni, fiind nu doar o adevărată bancă de informa!ii cu privire
la via!a şi activitatea celor emigra~i, ci şi un adevărat organism care mijlocea într-ajutorarea tuturor celor care
aveau nevoie de sprijin. Mai mult decât atât, în paginile "Hilmeuwerk"-ului au fost publicate informa~ii de real
interes ştiin!ific cu privire la istoria oraşului.
Trecutul Reghinnlui Săsesc a fost o temă asupra căreia s-au aplecat cu interes to~i cei care aveau preocupări
culturale în cercurile diasporei reghinene. Cu toate că ei nu erau specialişti în această problemă - fapt care
era recunoscut ca atare de către semnatarii articolelor publicate în paginile publica~iei - ei s-au dedicat cu
pasiune, interes şi minuFozitate studierii trecutului reghinean. Ba mai mult, recunoscându-şi cu sinceritate
lipsa pregătirii de specialitate, au lăsat în scris toate ideile şi rodul căutărilor lor, în speran1a că în viitor se va
găsi un istoric profesionist capabil să le valorifice.
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În capitolul al V-lea sunt redate pe scurt Întâlnirile emigmnţilor reghineni între anii 1952-1962. Sunt
eviden~iate unele relatări şi trăiri ale participan!ilor la marile întâluiri ale saşilor de la Dinkelsbiihl sau de la
\l\ 1els, percnm şi cele din Canadil, de mai mică importantă. Întnmirile lor anuale, bianuale sau circumstantiale,
organizate pe plan local, în noile aşezări, au dus la întărirea sentimentului de solidaritate, ca şi la accentuarea
melancoliei fa!ă de !inuturile natale. Astfel, autorul pare a fi şi el mândru de locul fruntaş ocupat de saşii
reghineni în anii cincizeci, la începuturile organizării întâlnirilor saşilor, obişnuite astăzi, de le Dinkelsbiihl.
Explica!ia poate sta în faptul că alături de saşii bistri!eni şi o mică parte a şvabilor sătmăreni, germanii evacua!i
din Reghin an constituit un fel de avangardă a emigra!iei săseşti postbelice.
Capitolul al VI-lea, intitulat Rela1iile CII Reghin11l şi CII reghinenii de pretlltindeni, ne oferă unele exemple
ale spiritului de într-ajutorare al reghinenilor, al persisten~ei spiritului de "Hihnenmerk", specific Reghinului
interbelic. precum şi unele relatări şi trăiri ale saşilor referitoare la locmile lor de origine.
În noile !ări, saşii reghineni şi-au creat situatii economice şi sociale foarte bune, unii dintre ei ajungând să
se implice şi să se afirme cu mult succes în via~a politică, ştiintifică, cultmală şi administrativă din Germania
şi Austria, după cum se vede în micullexicon al personalită!ilor din emigra!ie, prezentat în capitolul al VII-lea:
Date priFind actiFitatea saşilor reghineni emigraţi, între anii 1944-1964. Succint, sunt prezentate aspecte din
activitatea unor reghineni celebri precum E. Plesch, Ed. Keintzel, E. Haltrich, O. Keintzel, T.Schwab, H.Kaiser
etc. Aceste realizări demonstrează pa1tea pozitivă a emigrării: posibilitatea de afirmare profesională, care n-ar
mai fi fost posibilă în cadrele oferite de România comunistă.
Paginile căr!ii prezintă succint şi fragmentar aspecte din viata unei generalii pline de glorie, născută la
Reghin, în anii anteriori primului război mondial, educată împreună cu celelalte etnii importante ale oraşului
-cu românii, maghiarii şi evreii- fapt care şi-a pus amprenta asupra caracterului fiecăruia dintre ei. Genera!ia
în cauză se stinge la mijlocul anilor şaizeci ai secolului al XX-lea, ultimii ei reprezentanti, foarte pu!in la număr,
trăind şi în zilele noastre.
Lucrarea nu a căutat să trateze în mod exhaustiv situatia etnicilor germani reghineni emigrati în septembrie
1944, ci a încercat doar să propună unele puncte de reper pentru cercetările viitoare ale specialiştilor în
domeniu.
Fără a urmări o reconstituire exhaustivă a societă!ii din Reghinul interbelic, autorul a reuşit să aducă o
serie de contribu!ii însemnate la cunoaşterea istoriei oraşului şi a saşilor în general, în ceil mai neagră etapă a
istoriei lor.
Lucrarea se citeşte cu interes şi folos de către to!i cei preocupa!i de trecutul oraşului, de fenomenul
emigrării saşilor în Vest şi al adaptării lor în societatea de acolo, fie ei istorici, politologi, sociologi, geografi etc.,
mai tineri sau mai vârstnici. Cercetătorii de profesie pot găsi în această lucrare răspunsuri la unele întrebări,
pot descoperi noi piste de investiga!ie, pot formula noi interoga!ii.

Virgil PANĂ
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